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Van de Voorzitter
Teun Sluimer

De tegenstrijdige belangen van historie en 
economie.
Als Historische Vereniging Hardinxveld-Giessen-
dam met bijna 1000 leden, voelen wij ons mede 
verantwoordelijk voor het behoud en beheer van 
monumenten. Tot voor enige jaren was er, ter 
advisering van het gemeentelijk monumentenbe-
leid, een commissie. Regelmatig kwam deze com-
missie bijeen om alle zaken met betrekking tot 
monumenten te bespreken. Enige jaren geleden 
is daar door het college van B&W een verande-
ring in aangebracht. Het bespreken van allerlei, 
vaak technische, details kostte veel tijd en ener-
gie. Besloten werd om de commissie minder fre-
quent bijeen te roepen en uitsluitend als het om 
belangrijke zaken ging. Een begrijpelijk besluit. 
In de praktijk betekent het echter een verarming 
van de relatie tussen enerzijds de vertegenwoor-
digers van het historisch besef (vertegenwoordi-
gers uit de bevolking) en anderzijds de uitvoeren-
den (de gemeente). Het contact is daardoor 
verschraald en verarmd. Het historisch belang is 
daardoor niet gediend.
De Peulenstraat is de belangrijkste winkelstraat 
van ons dorp. De gemeente tracht de aantrekke-
lijkheid voor zowel publiek als ondernemers te 
bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn de vesti-
ging van Albert Heijn en mogelijk de HEMA. Het 
behoeft geen betoog dat daar een groot belang 
aan gehecht moet worden. De frequente wisse-
ling van winkels en de toenemende leegstand 
vervult iedereen met zorg. Het economisch 
belang is groot. De vestiging van een HEMA zal 
ongetwijfeld een verrijking voor het winkelend 
publiek en de ondernemers zijn. Het economisch 
belang is daarbij gediend.
Het pand Peulenstaat 223/225 is de beoogde 
vestiging van de HEMA. Nummer 223 is echter 
een monument. Niet alleen de voorgevel of het 
dak, maar het gehele pand. Zo is dat in een 
gemeentelijke verordening vastgelegd.
De HEMA stelt dat er zonder belangrijke aanpas-
singen geen mogelijkheid is om tot een werk-
bare, rendabele vestiging te komen. Het monu-
ment zal daardoor ernstig worden aangetast.
Als historische vereniging voelen wij ons ten 
opzichte van onze leden verplicht de gemeente te 
wijzen op de eigen verordening. Met andere 
woorden: Het monument mag niet fundamen-
teel worden aangetast.

Zie hier het dilemma. Historie of economie?
Voor velen zal het duidelijk zijn: Van de histo-
rie kun je niet eten. Voor anderen en zeker voor 
ons als historische vereniging geldt: Als je een 
monumentenverordening hebt, moet je die 
handhaven.

Om het nog wat scherper te stellen. Wij kunnen 
als historische vereniging, met de wet in onze 
hand, protesteren tegen de afgifte van een bouw-
vergunning en daardoor de vestiging van de 
HEMA vertragen en mogelijk verhinderen.
Wat is dan onze winst? Economisch gezien nihil.
Als we niets doen verloochenen wij een belang-
rijk element van onze doelstelling. Dan kunnen 
we het monumentenbeleid wel afschrijven. Bij 
elke gelegenheid waarbij een monument betrok-
ken is, herhaalt zich dit proces. Met bijna 1000 
leden, die aantoonbaar belang stellen in de histo-
rie van ons dorp, is dat ook geen winst.
 In goed overleg met de gemeente hebben we de 
volgende afspraken gemaakt:
Ten eerste een goede en acceptabele oplossing 
voor de vestiging van een HEMA.
Ten tweede het herzien van het monumentenbe-
leid en het herstellen van een goede werkbare 
adviescommissie waarop het gemeentelijk beleid 
mede kan worden vorm gegeven.
Ten derde het opnieuw bezien en zo nodig her-
formuleren van de criteria die bepalend zijn 
geweest voor het geven van het predicaat monu-
ment. Duidelijkheid en dus ook handhaving zal 
daardoor verbeteren.

Het lijkt een Salomons oordeel, maar we 
hopen hierdoor zowel het historisch als het 
economisch belang zo goed mogelijk te 
dienen.

Het omstreden pand Peulenstraat 223/225
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Reactie van 
Hannie Visser-Kieboom
“Bij het schrijven van het boek “Brabantse 
Merwedegijzelaars” heb ik veel hulp gekre-
gen van Anja van der Starre uit Dordrecht. In 
2005 zette zij een website op over deze verge-
ten groep mensen die zo geleden heeft in de 
oorlog. In 2010 schreef zij voor de Historische 
Vereniging Hardinxveld-Giessendam het boek 
‘Merwedegijzelaars’. 

In het boek “Brabantse Merwedegijzelaars” zijn 
bij de inleiding (pagina 3 t/m pagina 13) tek-
sten overgenomen uit het boek “Merwedegij-
zelaars” van Anja van der Starre zonder dat 
daarbij direct verwezen wordt naar de bron. 
Een omissie die ik als schrijver bij dezen recht 
wil zetten. Het niet direct vermelden als bron 
doet afbreuk aan het vele werk dat Anja van 
der Starre heeft verricht voor de Merwedegijze-
laars. Werk, waarvoor zij op 29 april 2011 een 
Koninklijke onderscheiding kreeg. Ook namens 
onze Historische Vereniging Werkendam ver-
dient zij hiervoor een felicitatie!”

Nog een reactie met een link naar De Mer-
wedegijzelaars van mevrouw R. Boer
Enige tijd geleden stond een klassenfoto van 
school 4 (school Tukker) in de rubriek Histo-

risch Moment van Het Kompas. Het bleek dat 
deze foto gemaakt is 1943 -1944 en al heel 
snel waren de namen van de kinderen en het 
onderwijzend personeel bekend, maar we kre-
gen bovendien een brief van mevr. R. Boer 
met aanvullingen. Zij schreef: Ik zat in de klas 
waarvan nog 10 meisjes op de laatste rij staan. 
De rest van de klas was al naar de Mulo of 
andere vervolgopleidingen gegaan. Normaal 
waren deze kinderen al van school af, maar de 
Duitse bezetters hadden de leerplicht een jaar 
uitgesteld, dus moesten deze meisjes nog een 
jaar samen met de lagere klas, vandaar dat zij 
ook op deze foto staan. Dominee Haring gaf 
godsdienstles op school. Hij kon niet zo goed 
orde houden, dus daarom moest er een leer-
kracht bij zijn. Aan het eind van deze les liet hij 
ons altijd het Wilhelmus zingen. Streng verbo-
den in oorlogstijd! Onze meester was de heer 
Okkerse, deze man liep met het zwarte hemd 
van de NSB en wilde het Wilhelmus perti nent 
niet horen. Daarom nam juffrouw Benders 
-Ten Apel zijn plaats in. Toch heeft hij dominee 
Haring nooit verraden! Meester Okkerse werd 
doodgeschoten bij de Helsluis te Sliedrecht 
door de ondergrondse, met de grote Merwe-
degijzeling als gevolg. Maar wij als kinderen 
waren erg verdrietig, want voor ons was hij een 
fijne meester. 

reacties Mededelingenblad najaar 2010
J.F. Teeuw-van der Plas

Klassenfoto school Tukker
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Reactie na verschijnen publicatie
‘Marius Donk, leven en werk van een 
gedreven architect’
Kees de Ruiter en Jan Dubbeldam

Correcties en aanvullingen
1. Op pagina 30 staat een storende fout. Die 
betreft het bouwjaar van het pand Parallelweg 
31 in Hardinxveld-Giessendam. Dat moet zijn 
1933 i.p.v. 1923.
2. In opdracht van opticiën A. E. W.Valkenburg 
heeft Marius Donk een extra verdieping op het 
pand Peulenstraat 228 ontworpen in de vorm 
van een eenvoudige houten opbouw met plat 
dak, die in 1968 werd gerealiseerd (pagina 31, 
opbouw is niet vermeld).
3. In Groot-Ammers aan de Ammerse Kade 
ontwierp Marius Donk een woning (bouwjaar 
1964), in opdracht van Visgroothandel Van Wijk 
(is niet vermeld).
4. In de toelichting op pagina 27 is verzuimd 
te vermelden dat, waar ondanks stijlenmerken 
van architect Donk, geen absolute zekerheid 
omtrent de naam van de architect kon worden 
gevonden, is besloten die panden niet op te 

nemen in de publicatie. Als voorbeeld het huis 
‘De Wilgen’, Binnendamseweg 79 in Giessen-
burg (vele jaren bewoond door dierenarts J. de 
Boer en zijn gezin). Dit huis is om deze reden 
niet vermeld, noch afgebeeld. Ook in de archie-
ven van de voormalige gemeente Giessendam, 
is geen bevestiging gevonden dat Marius Donk 
de architect was.

Opmerkelijke reacties
1. De heer J. de Vreugd uit Bedum was blij met 
de door de vereniging toegezonden publicatie, 
omdat hij nooit eerder iets over de bijzondere 
geschiedenis van het gebouw op de Dalemwal 
1 in Gorinchem had kunnen vinden, ook niet op 
internet. Hij had er namelijk als dienstplichtig 
militair/telegrafist anderhalf jaar dienst gedaan 
in 1959/60. Hij herinnerde zich dat destijds 
alles rond het gebouw en de functie ervan ‘top 
secret’ was.
2. Mevrouw Teuni van der Sluys-Walraven 
schreef een hartelijke brief uit haar woonplaats 
Voorschoten. Ze is al vijftig jaar ‘van de dijk’ af, 
maar nog altijd lid van de Historische Vereni-
ging. De afgebeelde panden uit de jaren twin-
tig en dertig kwamen haar nog allemaal bekend 
voor. Een feest van herkenning!
3. De heer W. van Leussen uit Ottoland compli-
menteerde de schrijver met inhoud en uitvoe-
ring. Hij had destijds meegewerkt aan de uitgave 
over architect W. van der Laan uit Papendrecht 
en wist uit eigen ervaring hoeveel moeite het 
kost de juiste gegevens boven water te krijgen.
4. De heer K. Toxopeus uit Giessenburg, bewo-
ner van ’De Verkeerde Wereld’ aan de Binnen-
damseweg , had alle lof voor de uitvoering 
en de grondige wijze van documenteren. Hij 
was van plan alle afgebeelde panden te gaan 
bekijken. Hij vroeg zich af waarom het huis 
aan de Binnendamseweg 79 niet was opgeno-
men; volgens hem ook een ontwerp van Marius 
Donk. Zie hierboven onder nr. 4 Correcties en 
aanvullingen.
5. Erfgoedcentrum DiEP in Dordt, waar wij ette-
lijke dagen doorbrachten voor het doorspitten 
van oude bouwvergunningen, had alle lof voor 
inhoud en uitvoering en was verheugd aan de 
totstandkoming een kleine bijdrage te hebben 
kunnen leveren. Men zal de publicatie in de 
bibliotheek opnemen.

Cover publicatie Marius Donk

250394_StramienHistorischeVereniging.indd   3 25-11-11   06:29



4

De Luisterpost
In de in Gorinchem verschijnende nieuwsbla-
den werd zeer uitvoerig aandacht besteed aan 
de bijzondere geschiedenis tijdens de Koude 
Oorlog van het militaire gebouw aan de Dalem-
wal 1 in Gorinchem, thans bekend onder naam 
De Luisterpost (zie pagina 52/53). Er zijn name-
lijk vrijwel geen Gorcumers die van deze curi-
euze historie weet hebben.

Reactie op foto ‘Wie, wat, waar?’ pag. 47
Van mevrouw Vlot, Buitendams 60
“Het echtpaar op de foto is Drikus Verschoor 
(“Drikus zonder”) met zijn vrouw Leentje. Ze zit-
ten voor het huis Buitendams 62. Daar moeten 
vroeger drie huizen gestaan hebben, er was 
een grote bakstoep voor. 
De foto waarop zij beiden staan heeft in de 
wachtkamer van dokter Vis gehangen. Dri-
kus en Leentje waren bij ons bekend. Ze had-
den ook nog een aangenomen zoon: Drikus 
Schutte. In de drie huisjes woonden aan de 
westkant de familie Van Loon. Bekend vooral 
door de moeder Aaft. In het middelste Drikus 
en Leentje. Aan de oostkant Adrie van Dijk (zus 
van Jaap) en Kees Brand.”

Van Dick de Jong: 
“Links boven staat Driekus Verschoor, bijge-
naamd ‘Driekus zonder P. en rechts boven zijn 
vrouw Leonora. Links onder: Driekus en Leo-
nora samen. Rechts onder: Pauw van de Min-
kelis, bijgenaamd Pauw Pik. Driekus en Leonora 
hadden zelf geen kinderen, want Driekus zou 
daar wat gereedschap voor hebben ontbeerd. 
Ze hadden wel een aangenomen zoon. Driekus 
had recht van overpad naar de Giessen, wat hij 
elk jaar op oudejaarsdag bevestigde door naar 
de Giessen te lopen en daar in te gaan staan 
wateren…”

Van mevrouw Jopie van Rossum-Trapman:
“In het Medelingenblad staat op pagina 47 een 
aantal personen.
De eerste foto betreft de heer Driekus Verschoor 
(Driekussie zonder.......) uit Buitendams met 
daarnaast de foto van zijn vrouw, waarvan ik de 
naam niet weet.
Ze woonden schuin tegenover het pand van de 
fam. Van de Bree. Zover ik weet, waren dat des-
tijds drie huizen aan elkaar gebouwd en nu zijn 
het er nog twee.
Fam. Vlot woont op no. 66 en fam. Schild op 
no. 64. Destijds was dit no. B 2..???

Dalemwal 1 De luisterpost
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Wijzelf woonden bovenaan de Boorstraat en 
dat was B 222, dus dit zal ongeveer B 244 
geweest zijn.
Ik zie dit echtpaar daar nog zitten, op dat bankje, 
dat iets lager stond dan de dijk. En altijd was er 
ook dat hondje. In mijn herinnering stond de 
deur van het huisje ook altijd open, maar dat 
zal natuurlijk niet het geval geweest zijn.
Er kwam ook altijd een andere bekende dorps-
figuur, Pau van de Minkelis (Pau...).
Beide mannen waren bekende figuren in het 
dorp. De persoon op de laatste foto weet ik 
niet, dus dat is weer voor anderen om daar een 
oplossing voor te zoeken.”

Van Arnold de Haan
“Wat betreft de schrijfwijze van Driekus of Dri-
kus, dat weten we niet exact.
Te elfder ure herkende ik de tegeltjes achter de 
figuur op de laatste foto. Deze tegeltjes zaten 
in de boerderij van Den Butter, dus het moet 
Leen den Butter wel zijn. 
Inderdaad leken Pauw en Leen wel op elkaar, 
maar we zijn het nu unaniem eens: Het is Leen 
den Butter.”

Cover van het boek “Rehoboth 1860-1985”

Oproep van 
Mevrouw N.E. van Voorthuizen-Vonk, Pr. Hen-
driklaan 39, 3721 AP Bilthoven,
tel.nr. 030-2293682.
Zij is al lange tijd op zoek naar het boek “Reho-
both 1860-1985, 125 jaar christelijk onderwijs 
in Giessendam”. Zij heeft dit gevraagd op de 
Open Monumentendag.
Wie heeft er nog een exemplaar voor haar? 

Vraag van 
Piet Pols, Bartoklaan 86, 3533 JA Utrecht. piet-
pols@gmail.com
“Kunnen jullie iets vertellen over de geschie-
denis van de grens tussen Hardinxveld en 
Giessendam?
Wanneer ik op oude kaarten kijk, zie ik het dorp 
Hardinxveld steevast getekend op de plek die 
men tegenwoordig Boven-Hardinxveld noemt. 
Giessendam staat getekend bij de Dam in de 
Giessen. Voor de samenvoeging was de grens 
De Giessen. Zo gauw je over de Dam kwam, 
heette het Beneden-Hardinxveld. Dat heb ik 
altijd vreemd gevonden.
Wanneer is die grens vastgelegd? Hoe lagen 
die grenzen vroeger?”

Het antwoord van onze archivaris Arnold de 
Haan: “Hardinxveld is ouder dan Giessendam. 
Het bestond al geruime tijd voordat de Gies-
sen werd afgedamd. Pas toen die dam was 
gelegd ontstond op den duur een buurtschap 
dat de toepasselijke naam Giessendam kreeg. 
Een gedeelte van dit dorp ontwikkelde zich aan 
de zuidzijde van de dam en dus op Hardinx-
velds grondgebied, want de Giessen was hier 
vanouds de noordgrens van Hardinxveld. Om 
onderscheid te maken tussen het oude bestuur-
lijke centrum van Hardinxveld (De Buurt) en de 
later ontstane buurtschap bij Den Dam, werd 
dit laatste deel Neder- Hardinxveld genoemd.”
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actiViteiten Van het bestuur
J.F. Teeuw-van der Plas

Maandelijkse vergaderingen
Eens per maand vergadert het bestuur in het 
Historisch Informatie Centrum.

Het Historisch Informatie Centrum (HIC)

Wekelijkse opening van het HIC 
Op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Ook in de 
vakanties. Er zijn o.a. ook antiquarische boe-
ken uit de Reeks te koop die nieuw al uitver-
kocht zijn. Er kunnen foto´s worden bekeken en 
archiefstukken ingezien. Voor kopietjes en foto-
afdrukken wordt een bijdrage gevraagd.
Hebt u echter bijzondere of uitgebreide vra-
gen op genealogisch gebied, dan kunt u 
gebruik maken van de hulp van de leden van 
de ‘genealogische werkgroep’. U dient hier-
voor een afspraak te maken. De contactperso-
nen van de Historische Vereniging zijn de heren 
Arie Korevaar en Jan Dubbeldam. 

Uitbreiding van de genealogische 
zoekmogelijkheden
Heeft u plannen om een stamboom van uw 
eigen familie op te zetten, dan zitten we voor 
u klaar in de bibliotheek van Hardinxveld-Gies-
sendam, Pietersweer 34. Dit was voorheen op 
de eerste woensdagmorgen van elke maand, 
maar dit spreekuur is om organisatorische rede-
nen verplaatst naar de eerste vrijdagavond van 
de maand van 19.00 tot 20.00 uur. Hier kunt 
u zonder afspraak binnenlopen. 
In de bibliotheek zijn de akten van de burger-
lijke stand van Hardinxveld en Giessendam 
vanaf 1812 in te zien. 
Het is mogelijk daar een afdruk van te maken 
zodat u thuis de gegevens aan uw stamboom 
kunt toevoegen. Wij informeren u over een 

computerprogramma om op simpele wijze 
een stamboom op te zetten en familiefoto’s 
toe te voegen. 
Voor verdere informatie, zie de website van de 
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessen-
dam. www.hv.hardinxveld-giessendam.nl

Etalages en vitrines
Om de zes weken worden de etalages van het 
HIC en een vitrine in het RAP-gedeelte van de 
bibliotheek aan de Pietersweer ingericht met 
materialen die betrekking hebben op histori-
sche en/of actuele onderwerpen.

Mededelingenblad
In juni 2011 verscheen het voorjaarsnummer 
jaargang 33, nr.1
Het blad verschijnt tweemaal per jaar en wordt 
gratis verzonden naar de bijna duizend leden 
van de Historische Vereniging in binnen- en 
buitenland.

Digitaliseren
In het HIC bevinden zich enkele tientallen 
mappen met wel meer dan 3500 oude foto´s 
die u wekelijks kunt inzien. 
Onze archivaris, Arnold de Haan, heeft die 
oude foto´s uit het H.V. archief gedigitaliseerd. 
Een megaklus!
Eén druk op de knop en een foto die je zoekt, 
kun je met trefwoorden gemakkelijk vinden. 
Dat geldt ook voor de personen die er even-
tueel op staan, voor zover althans de namen 
bekend zijn.

Braderie
Op 18 juni is de jaarlijkse braderie in de Peu-
lenstraat gehouden. Het was weer reuze gezel-
lig bij onze kraam vóór het HIC en de mensen 
waren niet weg te slaan bij de vele dozen met 
oude Kompasfoto’s die te koop waren.
Er werden nieuwe leden ingeschreven en publi-
caties verkocht. En natuurlijk veel gepraat en 
‘oude koeien uit de sloot gehaald’.

Open Monumentendag
De landelijke Openmonumentendag viel dit 
jaar op zaterdag 10 september 2011. Het 
thema was:
“Oud Gebruik - Nieuw gebouw”.
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De H.V. had een tentoonstelling ingericht met 
een verzameling reklameobjecten van Hardinx-
veldse en Giessendamse bedrijven in de oude 
herberg De Witte Swaen op Den Dam. Ook 
werden er oude films vertoond. 

Oud visitekaartje Herberg de Witte Swaen

Om het thema van de OMD toe te passen had 
de Rabobank een fietstocht georganiseerd 
langs vele hergebruikte monumenten in de 
Alblasserwaard. De H.V. had de bezitters van 
de monumenten, die in ons dorp daarvoor in 
aanmerking kwamen, een Openmonumenten-
vlag gegeven om die op deze dag vanaf hun 
pand te laten wapperen.
Deelnemers waren:

Gert Romijn, oud raadhuis, nu winkel. 
Oud Lingegemaal, nu woonhuis.
Watertoren, nu kantoor. 
Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld, 
nu woonhuis.
Gemeentehuis Giessendam, nu kantoor.
De Koperen Knop, vroeger boerderij, 
nu museum. 
De Witte Swaen, vroeger herberg/café, 
nu kantoor.
Hersteld Hervormde Kerk, vroeger 
timmerwerkplaats. 
Buitendams 4, vroeger bakkerij, 
nu woonhuis.
Mostert bloemen, vroeger postkantoor, 
nu winkel. 
Boerderij De Bruin, vroeger boerderij, 
nu fietsenzaak.
Historisch Informatie Centrum, vroeger 
woonhuis, later winkel.
Groene Kruis gebouw, 

nu gezondheidscentrum. 
Muziekschool Mien de Rover, vroeger 
woonhuis.
Woonhuis J. Stam, Peulenstraat, nu kantoor.
IJzerwinkel De Ruiter, nu Sociëteit De Spijker.
Dukel Expert, vroeger schoolgebouw, 
nu electrowinkel.

Ouderendag
Zoals ieder jaar, sinds 1999, werd de Oude-
rendag gevierd. Dit jaar op 1 oktober j.l. in De 
Drijvershof te Boven-Hardinxveld.
Er werden foto’s vertoond over de rijke geschie-
denis van Hardinxveld-Giessendam. De aanwe-
zige ouderen werden onder de bezielende lei-
ding van de heer T. Sluimer, voorzitter van de 
Historische Vereniging, uitgenodigd om hun 
verhalen en herinneringen te vertellen die bij 
het zien van deze foto’s spontaan naar boven 
kwamen. Het publiek had het goed naar de 
zin, wat nog eens duidelijk werd gemaakt door 
een briefje in de fooienpot met de tekst “Voor 
herhaling vatbaar”.

Buitendams 4 met OMD vlag

250394_StramienHistorischeVereniging.indd   7 25-11-11   06:29



8

Fietsers bij Romijn in Boven-Hardinxveld

Drukte bij de watertorenExpo in Herberg De Witte Swaen
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Algemene ledenvergadering
Het ligt in de planning om op 29 november 
2011 in De Drijvershof te Boven-Hardinxveld 
de najaarsvergadering te houden.
De heer A.H. van Dijk uit Papendrecht zal 
een beamerpresentatie geven met als onder-
werp: “Teelt, verwerking en toepassing van 
griendhout”.
In de 19e en begin 20e eeuw heeft de teelt van 
wilgenhout en de verwerking van dit materi-
aal tot de vele producten die daarvan gemaakt 
werden een zeer belangrijke economische rol 
gespeeld in Nederland. Met name in het bene-

denrivierengebied in de vele binnen- en bui-
tendijkse grienden heeft de teelt op grote 
schaal plaats gevonden.
De wilg heeft een aantal unieke eigenschap-
pen, zoals buigzaamheid, taaiheid, schilbaar-
heid, makkelijk te splijten en een enorme 
groeikracht.

Mede hierdoor heeft Nederland een groot deel 
van zijn behoud en opkomst te danken.
Voor veel ondernemers hier in de regio was het 
maken van hoepels, manden, gereedschap en 
zinkstukken de bron van inkomsten.

Opgetaste hoepels aan de dijk

Website
De website www.hv-hardinxveld-giessendam.
nl is al heel wat jaartjes in de lucht.
Jaap van Houwelingen en Gerrit Ambachtsheer 
hebben het voornemen om deze website een 
complete metamorfose te laten ondergaan.
De inhoud wordt uitgebreid en actiever onder-
houden. Bijvoorbeeld: Wat biedt het HIC aan 
foto’s en andere bezienswaardigheden, welke 
activiteiten worden er gepland? 
Het bekijken van deze vernieuwde website zal 
een plezier zijn!

Kerstfair
Op vrijdag 9 december 2011 zal er een kerst-
fair worden gehouden in het centrum van Har-

dinxveld-Giessendam. Ook de H.V. zal hieraan 
deelnemen met een kraam.

Canon Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Aan deze canon wordt nog druk gewerkt. Er 
lopen contacten met Probiblio.
Het ziet ernaar uit dat de canon eind 2012 
gereed zal zijn. Aan diverse h.v.’s in de regio is 
verzocht foto’s op cultuurgebied in te zenden. 

ROK – Festival
Tussen 31 maart en eind juni 2012 zal het Rok-
Festival worden gehouden. Het wordt een 
groots gebeuren. Zie artikel ‘Bijdrage Museum 
De Koperen Knop’.
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een belegen zak tabak
Arnold de Haan

Enige tijd geleden kwam mijn overbuurman 
Danny Duijzer met de melding dat hij bij de 
verbouwing van zijn woonhuis (Buitendams 5) 
een zak tabak had gevonden en of dat nog iets 
was voor de Historische Vereniging. 
Het bleek te gaan om een nog onaangebroken 
zak Swets tabak die tevoorschijn was gekomen 
tussen het plafond en de bovenliggende 
verdiepingsvloer.
Vele jaren geleden was in dit pand de tabaks-

winkel van de dames 
Monteban gevestigd en 
ook hun vader had daar 
al een tabakszaak. De 
vondst van een zak tabak 
in dit pand is dus op zich 
wel ver-klaarbaar. 

De vraag waarom deze 
tabak tussen de vloer 
werd verborgen is min-
der gemakkelijk te 
beantwoorden.
Wellicht is dit tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 

gebeurd, maar waarom dan slechts één pak en 
niet meer?
Hoe dit ook zij, het is natuurlijk een leuke 
vondst en dit onaangebroken pak Swets tabak 
zal vermoedelijk wel de enig overgeblevene 
zijn in zijn soort.

De Swets tabaksfabriek was een plaatselijke 
onderneming en gevestigd aan de Rivierdijk 
nr. 560. Het complex bestond uit een losstaand 
woonhuis voor de directeur en een productie-
gebouw ten oosten daarvan. Het woonhuis 
werd gesloopt in 1980 en inmiddels is ook de 
rest van het complex verdwenen.

Hieronder een foto van de voormalige tabaks-
fabriek die in 1897 werd gebouwd. De foto 
werd gemaakt in 1980, de fabriek stond toen 
al vele jaren leeg en is niet lang daarna afge-
broken. Op de witte band aan de gevel heeft 
ongetwijfeld de naam van de fabriek gestaan. 
Lager op de gevel stond vermeld “Sigaren, 
sigaretten, tabak, vloei”. Deze teksten waren 
toen al grotendeels verdwenen, alleen “vloei” 
is nog goed leesbaar. 
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Maandag 1 januari 1945. Voor het eerst sinds 
twee weken geen mist, maar een onbewolkte 
en zonnige dag met de temperatuur net onder 
het vriespunt. Het belangrijkste wat de bevol-
king van het nieuwe jaar verwacht, is dat er ein-
delijk een eind aan de oorlog komt. Op “dolle 
dinsdag” had men alvast een voorproefje van 
de Duitse nederlaag gekregen, maar dat was te 
vroeg gejuicht. Op het Ardennenoffensief, ruim 
een week voor Kerstmis 1944, kwam er zelfs 
een Duits tegenoffensief. Dat had de bedoe-
ling Antwerpen te bereiken en daardoor de 
geallieerde troepen in het zuiden van Neder-
land af te snijden van de aanvoerroutes. Gelijk-
tijdig met de aanval over land zou de Luftwaffe 
de grondtroepen onderweg naar Antwerpen 
steunen: “operatie Bodenplatte”. Vanwege het 
slechte zicht werd deze actie uitgesteld. 
Op de eerste dag van het nieuwe jaar was het 
prima vliegweer. Alle bruikbare vliegtuigen, 
dat waren er ca. 800, zouden die dag door 
de Duitsers worden ingezet. Veel van de pilo-
ten hadden zo weinig training gehad, dat ze 
in speciale formaties moesten vliegen onder 
leiding van een ervaren piloot, die de naviga-
tie voor zijn rekening nam. De geheimhouding 
voor deze operatie was zo zorgvuldig dat zelfs 

het luchtafweergeschut van de Duitsers zelf niet 
op de hoogte was en de eigen vliegtuigen met 
luchtdoelgeschut onder vuur nam. Het bom-
bardement op de Buldersteeg is bijna zeker 
door een dergelijke vergissing veroorzaakt.

Die maandagmorgen zag Rinus Vaarwater 
omstreeks 10 uur de Duitse toestellen uit het 
noorden komen. Hoog in de lucht vloog een 
aantal geallieerde jagers. Een van de Duitse 
vliegtuigen was blijkbaar door eigen lucht-
afweergeschut in de problemen gekomen en 
de piloot loste, om zijn vliegtuig op hoogte 
te houden, zijn bommenlading..…..boven de 
stoep van de Buldersteeg naar de Rivierdijk.

De gevolgen waren verschrikkelijk. Totaal wer-
den 5 huizen aan de westkant van de Bulder-
steeg getroffen en 8 aan de oostkant. De bij-
gaande situatieschets geeft een overzicht van 
de getroffen percelen.

Op Wilhelminalaan 13, kadastraalnummer 
590, woonde de familie De Haas. Man, vrouw 
en de twee kinderen van 6 en 8 jaar kwamen 
om.
Naast hen, Wilhelminalaan 11, kad. nummer 

boMbardeMent en WederoPbouW buldersteeg
Piet Swets
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589, woonde de familie de Kok. Mevrouw De 
Kok, haar kinderen van 5 en 2 jaar en haar 
baby van 4 maanden werden gedood.
Op Wilhelminalaan 5, kad. nummer 1874, wer-
den W.Netten-den Breejen 54 jaar, W. Netten 
27 jaar en L. v.d. Linden 25 jaar, het slachtoffer.
Op 4 januari 1945 werden zij allen begraven 
op de begraafplaats bij het Kromme Gat. Hun 
namen zijn terug te vinden op de herdenkings-
zuil aan de Sluisweg. 

In totaal werden 13 woningen verwoest of zo 
zwaar beschadigd dat ze gesloopt moesten wor-
den. Al in februari 1945 werd het puin door 
“den Algemeen Gemachtigde voor de Weder-
opbouw” onteigend .Door de ontstane situa-
tie kon de gemeente plannen maken voor de 
wederopbouw van een aantal huizen en tegelij-
kertijd voor de verbreding van de stoep van de 
Buldersteeg. Gemeentearchitect Fennema ont-
wierp een plan waarin de stoep 5.20 m breed 
zou worden met aan beide kanten een trottoir 
van ca. 1 m. Om tot een goede indeling van 
de bebouwing te komen moest een sanering 
plaatsvinden en diende een herverkaveling van 
het bouwterrein te worden toegepast. In de 
praktijk betekende dit dat er op de plaats van 
de verwoeste huizen slechts vier panden zou-
den terugkomen. 
De kosten van de onteigening van de ruim 
2500 m2 grond met daarop twee schuurtjes 
werden geschat op f 7.575,-. De kosten voor 
het bouwrijp maken, waaronder het dichten 
van een sloot kwamen op f 2050,-.

Voor de voorgevelrooilijn aan de oostkant van 
de Wilhelminalaan werd de ten zuiden hiervan 
aanwezige bebouwing aangehouden. Er zou-
den aan die kant drie nieuwe woningen komen, 
waarvan een dubbele. Aan de westkant van de 
Wilhelminalaan werden de rooilijnen bepaald 
door het eerste huis van de Wilhelminalaan 
en door de winkel van de familie De Heer aan 
de Rivierdijk. Volgens de gemeentearchitect 
was dit terrein uitstekend geschikt om er “een 
enkele, betere woning” te bouwen. Het onbe-
bouwde perceel kadastraal 1928 werd voor dit 
doel onteigend. De heer Verschoor, directeur 
van Autobusonderneming Verschoor, liet op 
die plek de voorgeschreven woning bouwen.

Pas op 16 maart 1949 kreeg de Gemeente 
toestemming van het “College van Alge-
meene Commissarissen” om met de aanleg 
van de nieuwe stoep te beginnen. De belang-
rijkste oorzaak was een gebrek aan financiële 
middelen. De helft van de beraamde kosten,                   
f 30.700,-, zou ten laste van de Gemeente Har-
dinxveld komen. De stoep kreeg een nieuwe 
naam omdat de gemeenteraad de Buldersteeg 
had omgedoopt tot Wilhelminalaan. Dit laat-
ste tot groot genoegen van burgemeester De 
Boer, die nu niet meer in een steeg maar aan 
een laan woonde.
Het werk werd gegund aan aannemer W. van 
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Arkel die het begin 1950 al kon opleveren. Bij 
de berekening van de netto kosten gedateerd 15 
augustus 1953, bleek dat de begroting behoor-
lijk was overschreden. Jacob Coenraads wist zich 
nog te herinneren dat hij samen met zijn vader 

hout uit de te slopen huizen had gehaald. Daar 
hadden zij f 120,- gulden voor betaald en uit 
een met potlood geschreven notitie blijkt dat op 
13 mei 1947 afgerekend te zijn.

13

Zo zag de stoep van de Wilhelminalaan er in de jaren-50 uit. 

Huis familie Verschoor De drie woningen aan de oostkant
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de hofWeerstraat in boVen-hardinxVeld Van 1930
Nel Vaarwater

Van het bouwplan dat omstreeks 1920 voor 
Boven-Hardinxveld is gemaakt, was de Hof-
weerstraat maar een klein gedeelte.
Met het uitgeven van de bouwpercelen was er 
tussen de huizen wel ruimte opengelaten voor 
een weg die ooit de straat zou doorkruisen.
Toen men in de jaren zestig de Juliana v. Stol-
bergstraat (de voorrangsweg) aan wilde leg-
gen, bleek de ruimte hiervoor niet toereikend 
en moesten de huisnummers 22 en 23 worden 
afgebroken.

De foto is toevallig 80 jaar geleden voor de 
tegenwoordige kruising gemaakt.
V.l.n.r.: Lijda Havelaar, Bartje den Breejen, 
Janie van Houwelingen, Nel Vaarwater, Maartje 
de Heer, Cor Advocaat, Martha van Houwelin-
gen en Goofje van der Pijl.
Op de voorgrond: Gijs de Haas en Piet 
Ver meulen.

Groepsfoto Hofweerstraat 1930
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in VogelVlucht de historie Van de Postbezorging in 
boVen-hardinxVeld
Piet de Jong

Al in 1844 sloten de spoorwegen en de PTT een 
contract af over het vervoer van de poststukken 
per trein. De 1e posttreinen reden op het traject 
Amsterdam-Den Haag en Rotterdam. Later in 
1936 werd dat vervoer uitgebreid. 
Tussen 1920-1930 werd de post zelfs 4 keer 
per dag bezorgd. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd het aanvankelijk 2 keer per dag en gelei-
delijk aan is ook dat teruggebracht tot 1 keer 
per dag.

De poststukken van elders en bestemd voor 
Hardinxveld kwamen per trein uit de richting 
Dordrecht of Gorinchem op het station Har-
dinxveld aan. De bestellers zorgden voor ver-
voer per handkar, zodat de postzakken op het 
station en op het kantoor in Beneden-Hardinx-
veld kwamen.

De bestellers
Wie waren in vroeger tijden de mannen die de 
poststukken verder behandelden? We beper-

ken ons in deze tot de bestellers van Boven-Har-
dinxveld. De naam Tijs de Jong (de Post) komt 
naar voren. Aanvankelijk was hij ondernemer 
en verkocht groenten en fruit, deed verhuizin-
gen en bewerkte zijn tuin en boomgaard. Het 
was in die tijd en ook later flink aanpakken om 
daarin een bestaan te hebben.
In 1941 ging de toenmalige postbesteller Har-
rewijn met pensioen. Voor Tijs de Jong, die ook 
hulp-besteller bij de PTT was, kwam zo de 
mogelijkheid vrij om een vaste aanstelling als 
brievenbesteller te krijgen. Voordien had hij 
zakelijk enkele tegenslagen gehad. Zijn trouwe 
paard werd ziek en overleed en in de plaats 
daarvoor kwam een forse bakfiets. Die kon na 
de aanstelling weggedaan worden.

De Jong had vanaf die tijd een dagtaak bij de 
PTT. Ook bij regen en koud winterweer stond 
Tijs op zijn “post”. De bewoners van Boven-Har-
dinxvelder kenden Tijs de Post en Tijs kende 
uiteraard velen van hen.

Tijs de Jong voor het oude postkantoor op De Buurt.
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Bussen lichten
Een werkdag begon ‘s morgens om 05.00 uur. 
Alles gebeurde per fiets met een bagagedrager 
aan de voorzijde. Daar kon de zware postzak op 
mèt de onafscheidelijke zwarte posttas. Vanaf 
zijn woning aan de Rivierdijk A305 moest hij 
eerst naar het postkantoor op de Buurt. Ome 
Koen Bohré, de kantoorhouder, was dan al in 
de weer. De poststukken waren verzendklaar 
gemaakt. Op de fiets begaf Tijs zich naar het 
postkantoor in de Peulenstraat Beneden-Har-
dinxveld. Onderweg moest hij de brievenbus-
sen “lichten” (de post eruit halen). Deze fiets-
tocht werd dagelijks gemaakt. Op het kantoor 
begon het verwerken van de poststukken. Het 
sorteren en op straat en huisnummer zetten 
behoorde tot de werkzaamheden. Ondertussen 
waren er al een paar bestellers heen en weer 
naar het station geweest om de postzakken 
vanaf de trein op te halen. De aangekomen 
postzakken werden geopend en de inhoud 
werd bewerkt. Een en ander nam veel tijd in 
beslag. Als alles gereed en gecontroleerd was, 
kon de terugreis naar Boven-Hardinxveld 
gemaakt worden. Het eigenlijke bestellen 
(bezorgen) vond vanuit het kantoor in Boven-
Hardinxveld plaats. Elke besteller had uiteraard 
een bepaalde wijk. De namen van Nijs Nomen, 
Aart van Bennekom, Heb van de Minkelis en 
Koorevaar dienen zeker vermeld te worden. 
Ook zij maakten ooit deel uit van het toenma-
lige PTT personeel.

Trap af, trap op
Het bezorgen van de post op adressen aan de 
Rivierdijk was voor de besteller niet eenvoudig. 
Vanaf de dijk de trap af en ook weer trap op. 
Dat was een tijdrovende klus. Steeds de fiets 
verplaatsen en de volgende trap weer af. Het 
eindpunt was no. A1. Daar woonde de familie 
Van Andel.

Koninklijke waardering
Op 1 januari 1960 behaagde het Hare Majes-
teit de Koningin aan Tijs de Jong, besteller der 
1e klasse der PTT als blijk van grote erkentelijk-
heid en waardering voor de toegewijde arbeid, 
die hij met plichtsbetrachting gedurende 40 
jaren in openbare dienst aan de gemeenschap 
had geschonken, te belonen met een Konink-

lijke onderscheiding. Hij was daar bijzonder 
trots op.
Hij bleef uiteraard met veel inzet zijn werk-
zaamheden uitoefenen. Dat gold ook voor zijn 
collega’s.
Was hij onverhoopt door ziekte niet in staat zijn 
wijk “te lopen” dan waren er zijn zoon en doch-
ter, die zijn werk heimelijk overnamen. Dat 
gebeurde buiten het schema om.

Praten in huisnummers
Wanneer een gesprek over dorpsgenoten ging, 
werd er doorgaans een huisnummer bij 
genoemd, waardoor het duidelijk werd wie er 
bedoeld werd. Zoals bijvoorbeeld “Die van num-
mer 234 gaat trouwen met die van nummer 150”.
Jaren later, ook na zijn overlijden op 8 septem-
ber 1975 wordt er soms in zijn familie via het 
huisnummer uitgelegd wie er bedoeld wordt.
Later is er, voor hen helaas, vernummering van 
de huisnummers geweest aan de Rivierdijk. 
In totaal heeft Tijs de Jong 48 dienstjaren lang 
de post in Boven-Hardinxveld bezorgd.

16

 Tijs en Flora de Jong
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Toelichting.
Op 7 maart 1903 is Tijs de Jong geboren. Hij 
was de jongste uit een gezin met drie kinderen. 
Zijn vader Piet de Jong was groenteboer Op 5 
september 1930 trouwde Tijs met Flora van 
Gelder geboren 1 januari 1908. Aanvankelijk 
namen zij hun intrek in het pand Weterings-
traat 11 te Hardinxveld. Op 4 september 1932 
werd hun zoon Pieter geboren op dat adres. 
Enkele jaren later zijn ze verhuisd naar de dijk-
woning Rivierdijk A 305 nabij bij toenmalige 
Spuithuis. Boven de Buurt. Kort na het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog (10 mei 
1940) werd dochter Johanna Maria geboren. 
Dat was op 25 augustus 1940. Na de oorlog 
op 16 augustus 1946 zag Annigje het 
levenslicht.

Kerstpost
In een aanbouw van het postkantoor in de Peu-
lenstraat kwamen de bestellers, Hans Verheij, 
Dries van Dijk, Piet Bohré en vele anderen in 
actie om te sorteren en te “zetten”. Zij moesten 
uitzoeken of het voor “Boven”, “Beneden” of 

voor Giessendam bestemd was. Dat sorteren 
nam veel tijd in beslag. Voornamelijk met 
Kerst- en Oud en Nieuw was het aanpakken. 
Op werkdagen rond de klok van half negen 
vertrok Tijs weer richting postkantoor Boven-
Hardinxveld. Daar waren de kantoorhouder 
Ome Koen Bohré, zijn zoon Gerrit en Corrie 
Groenenberg de telefoniste al geruime tijd aan-
wezig. De naam Jozien Netten moet in deze 
ook vermeld worden. Mien Kreukniet was 
nachttelefoniste op het kantoor Beneden-Har-
dinxveld. Zij woonde op de Kon. Wilhelmina-
laan. Later, toen Tijs ouder was, werd hij belast 
met het bezorgen van de pakketpost.

Uniform
De kleding van een besteller bestond uit een 
zomer- en winteruniform. Als het regende 
droeg men de zware zwarte cape. De stof absor-
beerde als het ware het regenwater en aan het 
einde van zijn ronde was hij behoorlijk zwaar. 
Het zomeruniform was lichtgroen van kleur. 
Vergeleken bij vandaag de dag gaf het meer 
aanzien. 

Medewerker van de technische dienst en Tijs de Jong met een briefje van 1000 gulden.

Ouderdomspensioen
Op gezette tijden kwam er een ambtenaar van 
de PTT uit Rotterdam controle uitoefenen en 
hij hield de juiste tijden bij die een besteller 
nodig had op zijn post te bezorgen. Een derge-
lijke controle vonden de bestellers niet aange-
naam. Zij deden altijd hun uiterste best. In de 

periode voor 1957 was het gebruikelijk dat 
een besteller aan bejaarden in zijn wijk diens 
ouderdomspensioen uitbetaalde. Dit was een 
meer persoonlijke service en het scheelde voor 
de ouderen een gang naar het postkantoor. 
Ook had Tijs de Post altijd postzegels bij zich. 
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het Postkantoor 
Dick de Jong

Eind oktober jongstleden bracht de krant het 
bericht dat het laatste postkantoor in Nederland 
werd gesloten. In ons dorp, waar ooit twee post-
kantoren waren, is er allang geen ‘echt’ postkan-
toor meer. Een feit dat veel zegt over de voortra-
zende ontwikkeling van de samenleving. 
Een feit dat ook gevolgen heeft voor die 
samenleving.

postkantoor Peulenstraat

 
Waar nu de bloemenwinkel van Mostert is 
gevestigd, was destijds een statig postkantoor. 
Je kwam het deftige pand binnen door een 
portiek, dat via een deur naar de wachtruimte 
leidde. Daar waren enkele loketten, waar de 
postzaken konden worden afgehandeld. Er was 
zelfs een kleine afgescheiden ruimte, waar je 
zaken kon regelen, die niet iedereen behoefde 
te horen. Op dat postkantoor kon je van alles 
regelen. Postzegels kopen, te verzenden brie-
ven of pakjes afgeven, geld opnemen van je 
girorekening en sparen waarbij het geld werd 
bijgeschreven op een postspaarbankboekje. 
Een telegram versturen en speciale zegels 
kopen die je vroeger bij kwitering op een 
factuur moest plakken. En nog een heleboel 
andere aan postactiviteiten gerelateerde zaken. 
Maar er gebeurde meer, daar in de Peulen-

straat. Ooit zaten hier de dames, die aange-
vraagde telefoonverbindingen doorschakel-
den. Je kon in de begintijd van de telefonie nog 
niet gewoon telefoneren. Elk gesprek moest 
worden aangevraagd en de telefonistes plug-
den je gesprek dan in. Later gold dat alleen 
voor buiten het dorp. En weer later alleen voor 
buitenlandse verbindingen. Dat staat in schril 
contrast met het gemak waarmee we nu over 
de hele wereld ‘mobielen’. 
De post werd er gesorteerd. Vandaar dat ach-
ter het oude pand zo’n langgerekte ruimte is. 
Dat was het sorteercentrum. Er was een tijd, 
kort na de Tweede Wereldoorlog, dat een van 
de postbodes op zaterdagavond nog even de 
zojuist binnengekomen postzakken bekeek of 
er niet een bericht bijzat van een in Indië gele-
gerde zoon uit het dorp. Dan werd dat bericht 
nog voor de zondag naar de ouders gebracht. 
En die postbesteller kreeg dan veelal een bor-
reltje of een sigaar als dank. 

Het andere postkantoor stond ‘op’ de Boven-
Hardinxveldse Buurt. Naast de Kerkstoep. Klei-
ner dan dat van Neder-Hardinxveld, maar zeker 
niet minder belangrijk. En, vooral ook voor-
naam. Want daar zetelde nog een Bohré, uit 
een geslacht dat enkele generaties postmensen 
heeft voorgebracht. Later verhuisde dit naar de 
Rembrandtstraat, in een nieuw gebouw. Nu is 
daar de boekwinkel van Ritmeester.
Het postkantoor van Neder-Hardinxveld ver-
huisde naar de andere kant van de Giessen, 
naar Buitendams 29-31. Jarenlang kon je daar 
zo ongeveer alle denkbare posthandelingen 
verrichten. 
Tot het verval zich aandiende. De privatise-
ring kwam en voor steeds minder zaken kon je 
naar de Rembrandtstraat of naar Buitendams. 
Het postkantoor in Buitendams kreeg een – 
wat men noemde, maar wat in feite het tegen-
overgestelde was – opwaardering en werd 
een bussinescentre. Je kon er nog minder en 
niet meer de hele dag door. En sinds 11 okto-
ber 2011 zijn de postbussen van Hardinxveld-
Giessendam, waar tal van bedrijven dankbaar 
gebruik van maken, ook verhuisd. Die bevin-
den zich nu in Buitendams 71, op het expedi-
tieperron van de hier ooit gevestigde De Jong’s 
Kruiwagenfabriek. 
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Intussen hebben we geen postkantoor meer. 
Voor postzaken zijn we aangewezen op de 
Hubo annex Primera, waar op de plek ‘in de 

nog een Vondst
Tussen een schenking vonden we 
een ingelijste opsomming van 
dienaren van het postkantoor in 
Beneden-Hardinxveld. Lijst van dienaren 

van het postkantoor 
Beneden-Hardinxveld

Postkantoor Boven-Hardinxveld

dijk’, waar eertijds de smederij van genoemde 
kruiwagenfabriek was, een kleine balie is 
gesitueerd. 
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Zielen zullen misschien nooit absent zijn, maar 
de zorg die ze nodig hebben, is dat soms wel. 
In 1514 verklaarde de 60-jarige pastoor van 
Hardinxveld, Heynrick uuyten Eewissell, dat er 
zo’n 75 huizen waren met 250 communicanten. 
In Hervormingsjaar 1517 beloofde een Gorcu-
mer hem jaarlijks ƒ 14 te betalen, losbaar met ƒ 
200. Drie jaar later overleed de pastoor. De exe-
cuteurs van zijn testament (Hendrik Coenraads, 
pastoor van Giessen-Oudekerk, en Michiel Men-
ninck Adriaans, priester en kanunnik van Gorin-
chem) verkochten op 3 augustus 1520 uit de 
nalatenschap een huisje net buiten de westelijke 
stadspoort van Gorinchem. 
Vervolgens was in ieder geval in 1523 Reinier van 
Clootwijck pastoor, maar in 1529 was de pastorie 
leeg. Genoemde Menninck was op afstand ver-
antwoordelijk voor de zielzorg, maar deed dat 
niet in persoon. In zijn plaats ging op 4 augus-
tus priester Hendrik Termuiarys van Schoonho-
ven. ’s Morgens om negen uur arriveerde hij 
bij de kerk om de mis op te dragen. Helaas 
bleek de koster niet aanwezig en ook niemand 
anders om open te doen. Hij ging toen naar Jan 
de Jeude, heer van Hardinxveld, maar die rea-
geerde geheel onverschillig. De heer wilde de 
sleutel niet geven en zei tegen de gast-pastoor, 

dat hij maar naar Gorinchem moest gaan, want 
daar waren genoeg missen te doen.
Twee dagen later gooide de koster weer roet in 
het eten. Het was dan ook wel erg vroeg, zes uur 
’s morgens. Maar toen namens Menninck dit-
maal Willem Herberts van Boxtel bij de koste-
rij arriveerde, beloofde de koster hem te volgen. 
Pas toen de gast-pastoor zijn ziel wat te lang in 
lijdzaamheid bezat en wederom bij de kosterij 
ging aankloppen, bleek de koster gevlogen. Zijn 
vrouw zei dat hij maar beter kon gaan, de kerk 
zou niet opengedaan worden. Toen keerde Wil-
lem terug naar Gorinchem en deed er een mis 
op het hoogaltaar. 

Sinds 1547 was Anthonis de Gruyter pastoor van 
Hardinxveld, tot zijn overlijden rond de jaarwis-
seling 1556/57. Zijn erfgenamen Adriaan van 
Molle, Wouter Jans (wonend te Antwerpen) en 
Lijsbeth Jans de Gruyter (wonend op de Horst 
buiten Antwerpen) lieten vicarius Adriaan Adri-
aans en dorpssecretaris Jan Adriaans een ver-
klaring afleggen. Beide heren getuigden uit de 
mond van De Gruyter meer dan eens te hebben 
gehoord, dat hij een concubine had, genaamd 
Mary Jans Groenen (Mary Tsgronen), wonend in 
de Botersteeg in Gorinchem. Maar waar het om 

ging: De Gruyter 
had daarbij nadruk-
kelijk gezegd, dat de 
spulletjes van Mary 
niet haar eigendom 
waren, maar geheel 
geleend van haar 
geestelijke lat-part-
ner. Toen de erfge-
namen vervolgens 
stappen onderna-
men om het huis-
raad terug te krij-
gen, begon Mary te 
slaan, maar kwam 
later ogenschijnlijk 
tot rede. 
De Gruyter hield 
niet alleen van 
vrouwelijk schoon, 
maar ook van sie-
raden. Zo droeg 
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absente zielzorg
R.F. van Dijk
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hij aan zijn tesse een gouden ring met blauwe 
steen. Het had er de schijn van dat na het over-
lijden van meneer pastoor de ring verdween in 
handen van de dorpssecretaris, van wie Jan de 
Gruyter Thonisz (vermoedelijk een zoon van de 
pastoor) een ongunstige getuigenis aflegde. Ook 
rammelde De Gruyter graag met een zak met 
geld. 
Mary raakte (volgens getuigenis van de 33-jarige 
De Gruyter junior) weer in de stress en riep in 
het openbaar tegen Van Molle: “Gij schelm, gij 
rabauw, gij koppelaar, gij hebt mij aan de paap 
gekoppeld, gij moordenaar of doodslager.”
Van Molle bleef als erfgenaam kalm en eiste van 
zekere Sebastiaan van Haele alias hopman Cle-
ver restitutie van een obligatie van jaarlijks ƒ 
3,50 of in de plaats daarvan eenmalig ƒ 60.
Daarnaast vroeg hij aan de koster waar het vogel-
tje gebleven was. Het antwoord luidde: “Die ligt 
dood in de kooi.” Waarop Van Molle zei: “Dan 
moet je het weer levend maken.” En de koster 
weer: “Je mag het komen halen, het is levend 
van gewormte en maden.” 

21

De Gruyter junior stelde zich borg voor de erf-
genamen van zijn vader, die een rechtszaak aan-
spanden tegen Mary. 
Die zag dat met vertrouwen tegemoet, want ze 
had een andersluidende verklaring van de dorps-
secretaris dat haar vriendje vlak voor zijn over-
lijden meerdere malen en volkomen bij zinnen 
had gezegd: “Mary, neem wat je wilt uit mijn 
huis en laat het eventueel bewaren door mijn 
goede vriend de koster.” 

1 Informacie op den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden 
ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daerna te reguleren de 
nieuwe schiltaele, gedaen in den jaere MDXIV / uitgegeven vanwege de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. – Leiden : A.W. Sijthoff, 
1866. – p. 559. – De naam van de pastoor hier foutief geschreven als 
Henricus uten Eeuwoutszoon.
2 Regionaal Archief Gorinchem, Rechterlijke Archieven van Gorinchem 
en het Land van Arkel (RA), inv.nr. 46, f. 9
3 RA 50, f. 97v
4 Van geslachte tot geslacht : 250 jaar Hervormde Gemeente Giessen-
dam-Nederhardinxveld / drs. P. den Breejen K.A.zn. ; met medewer-
king van D.J. de Jong en K. Leenman. – Hardinxveld-Giessendam : 
Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente van Giessendam-
Nederhardinxveld, 1981. – p. 14.
5 RA 57, f. 116
6 Den Breejen K.Azn. – p. 14.
7 RA 130, f. 264-269
8 RA 79, f. 116
9 RA 79, f. 132v-133
10 RA 79, f. 137
11RA 79, f. 23
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Kwartierstaat Dirk van Houwelingen

Naar aanleiding van de publicatie over het 
“Huis te Merwede” in het Mededelingenblad 
van het najaar 2010 ontvingen wij enige reac-
ties. Eén van de reacties was afkomstig van Dirk 
van Houwelingen die ons zijn eigen uitge-
breide kwartierstaat toezond, gelardeerd met 
veel bijzonderheden. De kwartierstaat omvat 
maar liefst 51 pagina’s, te veel om in dit blad 
op te nemen. Daarom volstaan wij hier met de 
rechtstreekse afstammingslijn naar Het geslacht 
Van der Merwede.

1. Dirk van Houwelingen, geboren in 1938 te 
Giessendam, sedert 1962 gehuwd met Anna 
de Groot, geboren in 1939 te Dordrecht. 
Het echtpaar heeft 3 dochters.

2. Pieter van Houwelingen (1913 – 1977) x 
Ariaantje de Ruiter (1915 – 1978)

3. Pieter van Houwelingen (1892 – 1975) x 
Marigje van Asperen (1891 – 1984)

4. Arie van Houwelingen (1869 – 1950) x 
 Pietertje de Kreij (1869 – 1913)
5. Jan van Houwelingen (1844 - ? ) x Barbera 

Muilwijk (1838 – 1910)
6. Pieter Muilwijk (1814 – 1893) x Grietje 

Donk (
7. Hendrik Muilwijk (1790 – 1853) x Barbara 

van der Zouwe (1785 – 1840)
8. Aart van Muijlwijck (1756 -1825) x 
 Hendrika Oskam (1760 -1825)
9. Jan Jansz van Muijlwijck (alias “de Haan”) 

(1720 - ?) x Aartje Arisdr. Hogerwerf (1725 
- ?)

10. Jan Thijsz van Muijlwijck (ca.1688 – 1763) 
x Marike Slingeland

11. Thijs Jansz van Muijlwijck ( ovl. >1720) x 
Adriana NN (ovl.ca.1688)

12. Jan Dionijsz “de oude” Van Muijlwijck 
(1608 - <1688) x Maeijcken Berentsdr 
(1614 - ?)

13. Dionijs Jansz van Muijlwijck (ovl tussen 
1628 en 1645) x Geertruijd Gerritsdr 
(ovl.1617)

14. Jan Matthijsz van Muijlwijck (ca.1537 – 
ca.1611) x Digna Dionijs Jansdr (ovl. 
>1575)

15. Matthijs Jansz van Muijlwijck (ca.1510 – 

ca.1562) x Aeff Adriaen Jansdr (ovl. 
<1543)

16. Jan Petersz van Muijlwijck (ca.1465 – 
ca.1535) x Lijsken Florisdr Holl (ovl.
ca.1530)

17. Peter Matthijsz van Muijlwijck (ca.1418- 
1485) x Ariaentgen Hermansdr (ca.1428 
– 1504)

18. Matthijs (Rutgersz ?) van Muijlwijck 
(ca.1385 - <1463) x Belij. De heer van 
Houwelingen gaat hierna verder met een 
veronderstelde reeks waarvoor nog onvol-
doende bewijs is aangedragen. Met name 
de veronderstelde data van geboorte en 
overlijden kloppen niet. De vader kan zijn 
Rutger, maar ook is het mogelijk dat de 
vader ene Matthijs is die in 1363 Heem-
raad van Sleeuwijk was. (meer voor de 
hand liggend) Hoe dit ook zij, langs beide 
reeksen kom je uit bij het geslacht Van der 
Merwede. De reeks in de kwartierstaat gaat 
verder als volgt.

19. Rutger Gerritsz van Muijlwijck x Beata van 
Amerongen 

20. Gerrit Jansz van Muijlwijck x Ida Joncfrou 
Borchardsdr de Groote Heeren.

21. Jan Willemsz van Muijlwijck x Catharina 
Sasbout. 

22. Willem Nicolaes van Muijlwijck x Rutgera 
van Bysanten

23. Nicolaes Jansz van Muijlwijck (van der 
Merwede)(ca.1290 - >1322) x Alida de 
Monchablon. 

24. Jan Adriaensz van der Merwede (ovl. 
>1284) x Beatrix van Altena. De nakome-
lingen namen de toenaam Van Muijlwijck 
aan.

25. Adriaen Danielsz van der Merwede x NN 
joncfrou van Daelhem. In 1270 was Adri-
aen Heer van Clootwijck wiens naam hij 
aannam. Hieruit spruit het geslacht Van 
Clootwijck voort. 

Jasper van Muilwijk.

Zoals ieder geslacht, kent ook het geslacht Van 
Muilwijk zijn eigenaardigheden. Zo was er 
tegen het einde van de 19e eeuw ene Jasper 
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het geslacht (Van) Mui(j)lWij(c)k
-Enkele wetenswaardigheden-
Arie Verhoef 
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van Muilwijk die zich niet zo veel van de rechts-
regels aantrok. Hij gaf zich een groot deel van 
zijn leven over aan landloperij en bedelarij, in 
plaats van zijn beroep van polderwerker uit te 
oefenen. 
Hij werd geboren op 24 juli 1850 in Hardinx-
veld en overleed op 3 januari 1932 in Delft.
Op 25 november 1871 trad hij in Hardinxveld 
in het huwelijk met Johanna den Breejen, gebo-
ren op 27 september 1850, eveneens in Har-
dinxveld. Zij overleed op 17 januari 1931 te 
Nieuwveen. 
Al in 1875 werd Jasper voor het eerst veroor-

deeld voor bedelarij door de rechtbank in 
Breda. Later volgden nog 3 veroordelingen en 
als gevolg hiervan werd hij op 1 juli 1898 
gedetineerd in Veenhuizen onder nummer 
1205d. Hoe lang hij daar heeft doorgebracht 
is niet bekend. De gevangenhouding ter weder-
opvoeding in Veenhuizen duurde over het alge-
meen drie jaren.
Dankzij deze opsluiting weten wij hoe Jasper 
eruit zag in 1898 en is tevens zijn signalement 
bekend.
De foto’s van de interneringskaarten zijn hierbij 
afgebeeld.

Jasper van Muilwijk.
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die hun voorvader op den voor hem gedenk-
waardigen dag van 31 Jan. hebben kunnen 
gelukwenschen. Hoewel stokdoof, geniet de 
jubilaris nog een tamelijk goede gezondheid. 
Op een mededeeling aan H.M. de Koningin 
mocht een dankbetuiging en een gelukwensch 
ontvangen worden. Tal van autoriteiten, vrien-
den en kennissen kwamen hem feliciteeren en 
de muziek bracht hem, onder grooten toeloop, 
een serenade.

Advertentieblad 19-1-1900:
Jacob Muilwijk, oudste inwoner van Giessen-
dam, hoopt 31 Januari zijn 101sten verjaardag 
te vieren. (deze mededeling verscheen 2 dagen 
na het overlijden. De communicatie ging toender-
tijd nog niet zo snel)

Advertentieblad 26-1-1900:
De oudste inwoner van Giessendam, Jacob 
Muilwijk, is 17 dezer overleden; hij zou op 31 
dezer 101 jaar zijn geworden; al mocht hij, zijn 
leeftijd in aanmerking genomen, zich niet over 
zijn gezondheid te beklagen hebben, zijn 
gehoor en gezicht waren de laatste jaren toch 
erg verminderd; een korte ongesteldheid 
maakte tenslotte nog een einde aan zijn lang 
leven.

Jacob had veel nakomelingen, zoals in de kranten-
artikeltjes hierboven al vermeld. Eén van de nako-
melingen, Barbara, kleindochter uit het huwelijk 
van Jacob met Jannigje de Ruiter, trouwde op 21 
november 1872 in Sliedrecht met Bastiaan de 
Graaff, afkomstig uit Poederooijen. Hun dochter 
Alida (de Graaff) trouwde in 1898 in Schoonebeek 
met Albert Welink. Dit gezin vestigde zich in Mar-
cardsmoor in Duitsland en begon daar een boe-
renbedrijf. Enkele brieven die Alida naar haar fami-
lie in Giessendam stuurde zijn bewaard gebleven 
bij onze Historische Vereniging. Zij geven een goed 
beeld van het leven aldaar, kort voor en rond de 
Eerste Wereldoorlog. Wellicht iets voor een vol-
gend Mededelingenblad.

Jacob Geeritszn Muilwijk.

Ook Jacob was een bijzonder iemand. Hij is de 
enige Muilwijk die in drie eeuwen leefde. Hij 
werd geboren op 31 januari 1799 in Neder-
Hardinxveld en werd gedoopt op 3 februari 
daaraanvolgend in Giessendam. Op bijna 
101-jarige leeftijd overleed hij op 17 januari 
1900 in Giessendam. Hij huwde gedurende 
zijn lange leven drie keer. Eerst op 8 oktober 
1818 met Jannigje Jaspersd de Ruiter, geboren 
op 18-02-1796 te Giessendam. Zij overleed 
aldaar op 06-02-1836. Vervolgens trouwde hij 
op 15 augustus 1839 met Joosje Pietersd de 
Jong, geboren op 31-10-1802 te Giessendam 
en overleden aldaar op 19-07-1844. Tenslotte 
huwde hij voor de derde keer op 14 november 
1846 te Molenaarsgraaf met Aaltje van den 
Heuvel, geboren op 30-10-1814 te Molenaars-
graaf en overleden op 15-03-1879 te 
Giessendam. 
De ouderdom van Jacob ging niet onopge-
merkt voorbij. Zo treffen wij in de kranten die 
destijds verschenen de volgende artikeltjes 
aan.

Nieuwe Gorinchemse Courant 22-08-1897:
Giessendam, 19 Aug. De 98-jarige Jb.Muilwijk 
alhier is weer betoudovergrootvader gewor-
den: (bij) zijn achterkleindochter, mej. D. 
Broere-Prins te Sliedrecht, werd dezer dagen 
een zoon geboren.

Advertentieblad 28-1-1898:
De heer Jacob Muilwijk te Giessendam hoopt 
op 30 dezer zijn 99ste verjaardag te vieren. 
Zooals reeds vroeger door ons gemeld is, is de 
bijna 100-jarige reeds bet-overgrootvader en 
heeft 175 afstammelingen in leven, waaronder 
11 kinderen, 60 kleinkinderen, 93 achterklein-
kinderen enz.

Advertentieblad 3-2-1899:
Op Dinsdag jl. had te Giessendam een zeld-
zame gebeurtenis plaats. Het was toen 100 jaar 
geleden dat Jacob Muilwijk aldaar het levens-
licht aanschouwde. Muilwijk heeft nog zes 
zoons waarvan de oudste meer dan 80 jaar is. 
Verder heeft hij 44 klein- en 85 achterkleinkin-
deren, waarvan reeds weer 14 kinderen zijn, 
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Zoals u bent gewend, werken we voor ieder 
nieuw mededelingenblad een gedeelte van een 
kwartierstaat uit voor een specifiek persoon. 
Deze keer is de keuze gevallen op een bekend 
persoon uit ons dorp, mevrouw Alida de Jong-
Ambachtsheer. Zij vertegenwoordigt sinds een 
aantal jaren de plaatselijke afdeling van de VVD 
in de gemeenteraad. De reden echter dat we 
haar, en met name haar voorgeslacht, ‘in het 
zonnetje zetten’, is het feit dat zij directeur is van 
museum De Koperen Knop.
Omdat het in de planning ligt dat dit jaar een 
boek uitkomt over De Koperen Knop, leek het 
ons aardig wat aandacht te besteden aan de 
familie waaruit één van de hoofdpersonen in het 
museum heeft gewoond.
Alida komt uit een gezin met twee oudere 
broers en een jongere broer. Haar vader, Gerrit, 
stamt uit een typisch Hardinxveld-Giessendams 
geslacht. Dit omdat de familie Ambachtsheer 
voor zover het geheugen van de familie terug-
gaat in ‘Den Bout’ in Boven-Hardinxveld heeft 
gewoond, maar genealogisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat dit ‘pas’ sinds het begin van de 
19e eeuw het geval was. Daarvoor was Neder-
Hardinxveld de woonplaats, echter de oudst 

bekende voorvader binnen het geslacht, Adriaen 
Corneliszn. Ambachtsheer, woonde op ‘Ghies-
sen-Buijtendams’. Hij wordt vermeld in een akte 
uit het Oud-Rechterlijk Archief van Hardinxveld, 
gedateerd 4 juni 1613. Zodoende zijn de voor-
naamste kernen van het huidige Hardinxveld-
Giessendam vertegenwoordigd in de stamboom. 
Verder onderzoek naar de afkomst van de fami-
lienaam ‘Ambachtsheer’, door de eeuwen heen 
overigens nogal eens als ‘Ambagtsheer’ geno-
teerd door kerkelijke- en gemeentelijke die-
naars, wordt bemoeilijkt door het feit dat veel 
van de oude archieven van Giessendam verlo-
ren zijn gegaan bij een grote dorpsbrand in het 
jaar 1777. Of en hoe de familienaam verband 
houdt met de vroegere Heren van de Ambach-
ten is dan ook nog niet bekend.
Waar een substantieel gedeelte van het voor-
geslacht van vader Gerrit uit Hardinxveld en 
omstreken afkomstig is, geldt het tegenoverge-
stelde voor moeder Alida van Santen. De fami-
lie Van Santen is afkomstig uit Oostvoorne en 
omstreken, terwijl oma Alida van Dijk familie 
aan vaderskant had in Het land van Heusden 
en Altena en aan moederskant in Schoonhoven 
en Vreeland. De naam Alida duikt tot heel ver 
terug in de vrouwelijke lijn steeds weer op: moe-
der Alida, oma Alida (haar moeder heette Eli-
sabeth), en zo door tot de oma van haar oma’s 
oma, Aaltje van Grootveld. Zij leefde halverwege 
de 18e eeuw in ’s-Graveland. Verder onderzoek 
wanneer de voornaam voor het eerst voorkwam 
moet nog plaatsvinden.
Inmiddels zijn er genoeg details opgesomd. 
Rest ons nog de oproep aan lezers om foto’s en 
gegevens welke betrekking hebben op deze tak 
van de familie Ambachtsheer aan te leveren bij 
de Historische Vereniging, want het overgele-
verde materiaal vanuit de vroegere geschiedenis 
in ‘Den Bout’ is schaars. Natuurlijk zijn opmer-
kingen met betrekking tot de kwartierstaat ook 
méér dan welkom.
Veel leesplezier gewenst!

Generatie 1 
1 Alida Elisabeth Ambachtsheer, geboren op 
21 juni 1955 in Giessendam. Alida trouwde, 21 
jaar oud, op 6 april 1977 in Hardinxveld-Gies-
sendam met Dirk Johannes de Jong, 22 jaar oud. 
Dirk is geboren op 6 oktober 1954 in Gorin-

kWartierstaat Van alida elisabeth aMbachtsheer
Gerrit Ambachtsheer

Drie generaties Alida
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chem, zoon van Johannes de Jong en Margje de 
Kok, beiden overleden. 

Generatie 2 (ouders)
2 Gerrit Cornelis Ambachtsheer, geboren op 
23 november 1924 in Hardinxveld. Gerrit is 
overleden op 31 oktober 2011 in Hardinxveld-
Giessendam, 86 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19 maart 1948 in 
Hardinxveld met de 21-jarige
3 Alida van Santen, geboren op 20 septem-
ber 1926 in Hardinxveld. Alida is overleden op 
5 september 1991 in Hardinxveld-Giessendam, 
64 jaar oud. 

Generatie 3 (grootouders)
4 Cornelis Pieter Huibert Ambachtsheer, 
geboren op 20 november 1897 in Hardinxveld. 
Huibert is overleden op 6 augustus 1974 in Har-
dinxveld-Giessendam, 76 jaar oud. 
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 28 juni 1919 in 
Hardinxveld met de 16-jarige
5 Jenneke de Haas, geboren op 8 oktober 
1902 in Hardinxveld. Jenneke is overleden op 
20 februari 1994 in Hardinxveld-Giessendam, 
91 jaar oud. 

6 Cornelis Johannes van Santen, geboren op 2 
december 1890 in Oostvoorne. Cornelis is over-
leden op 6 mei 1971 in Sliedrecht, 80 jaar oud. 
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 14 juni 1913 in 
Giessendam met de 22-jarige
7 Alida van Dijk, geboren op 3 augustus 1890 
in Giessendam. Alida is overleden op 12 mei 
1969 in Hardinxveld-Giessendam, 78 jaar oud. 

Generatie 4 (overgrootouders)
8 Rokus Huibert Ambachtsheer, geboren op 
17 april 1857 in Hardinxveld. Rokus is overle-
den op 14 maart 1936 in Hardinxveld, 78 jaar 
oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 2 juli 1881 in Har-
dinxveld met de 23-jarige 
9 Lena de Jong, geboren op 31 juli 1857 in 
Hardinxveld. Lena is overleden op 13 februari 
1941 in Hardinxveld, 83 jaar oud.

10 Arie de Haas, geboren op 26 december 
1863 in Hardinxveld. Arie is overleden op 31 
oktober 1926 in Hardinxveld, 62 jaar oud. 

Hij trouwde, 23 jaar oud, op 12 november 1887 
in Hardinxveld met de 23-jarige
11 Gerretdina Cornelia van den Heuvel, gebo-
ren op 4 september 1864 in Hardinxveld. Ger-
dien is overleden op 4 april 1950 in Hardinx-
veld, 85 jaar oud.

12 Adam van Santen, geboren op 4 mei 1865 
in Oostvoorne. Adam is overleden op 29 oktober 
1911 in Rotterdam, 46 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 18 januari 1889 in 
Oostvoorne met de 22-jarige 
13 Johanna Blok, geboren op 19 september 
1866 in Oostvoorne. Johanna is overleden op 12 
oktober 1938 in Rockanje, 72 jaar oud.

14 Cornelis van Dijk, geboren op 7 februari 
1863 in Waardhuizen. Cornelis is overleden op 
30 augustus 1905 in Giessendam, 42 jaar oud. 
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 14 januari 1888 in 
Giessendam met de 28-jarige 
15 Elisabeth van Oosten, geboren op 8 decem-
ber 1859 in Vreeland. Elisabeth is overleden op 
14 juli 1942 in Hardinxveld, 82 jaar oud. 

Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Cornelis Ambagtsheer, geboren op 7 
augustus 1814 in Hardinxveld. Cornelis is over-
leden op 16 juli 1896 in Hardinxveld, 81 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 19 juni 1841 in 
Hardinxveld met de 22-jarige
17 Adriana van den Bout, geboren op 1 
augustus 1818 in Hardinxveld. Adriana is over-
leden op 24 mei 1873 in Hardinxveld, 54 jaar 
oud. 

18 Gerrit de Jong, geboren op 24 december 
1832 in Hardinxveld. Gerrit is overleden op 17 
juli 1908 in Hardinxveld, 75 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 29 oktober 1855 in 
Hardinxveld met de 19-jarige 
19 Cornelia de Jong, geboren op 8 november 
1835 in Hardinxveld. Cornelia is overleden op 2 
oktober 1907 in Hardinxveld, 71 jaar oud. 

20 Abram de Haas, geboren op 6 november 
1834 in Hardinxveld. Abram is overleden op 10 
juli 1900 in Hardinxveld, 65 jaar oud. 
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 15 november 1861 
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in Hardinxveld met de 20-jarige 
21 Jenneke van der Linden, geboren op 9 
februari 1841 in Hardinxveld. Jenneke is over-
leden op 30 januari 1914 in Hardinxveld, 72 
jaar oud. 

22 Johannis van den Heuvel, geboren op 14 
maart 1822 in Hardinxveld. Johannis is overle-
den op 24 december 1901 in Hardinxveld, 79 
jaar oud. 
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 27 december 1851 
in Hardinxveld met de 22-jarige 
23 Dirksje Klop, geboren op 24 april 1829 in 
Hardinxveld. Dirksje is overleden op 20 decem-
ber 1890 in Hardinxveld, 61 jaar oud. 

24 Ewout van Santen, geboren op 20 maart 
1816 in Rockanje. Ewout is overleden op 27 
december 1866 in Oostvoorne, 50 jaar oud. 
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 17 januari 1855 in 
Oostvoorne met de 21-jarige 
25 Susanna Elderkamp, geboren op 14 novem-
ber 1833 in Oostvoorne. Susanna is overleden 
op 30 januari 1905 in Oostvoorne, 71 jaar oud. 

27 Neeltje Blok, geboren op 29 april 1829 
in Oostvoorne. Neeltje is overleden op 14 mei 
1884 in Oostvoorne, 55 jaar oud.

28 Pieter van Dijk, geboren op 8 oktober 1829 
in Giessen. Pieter is overleden op 23 februari 
1866 in Giessen, 36 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 9 maart 1860 in 
Emmikhoven en Waardhuizen met de 27-jarige 
29 Cornelia van de Water, geboren op 27 april 
1832 in Emmikhoven. Cornelia is overleden op 
15 november 1920 in Rijswijk, 88 jaar oud.

30 Krijn van Oosten, geboren op 2 januari 
1833 in Schoonhoven. Krijn is overleden op 16 
november 1910 in Schoonhoven, 77 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 30 mei 1857 in 
Vreeland met de 26-jarige 
31 Alida Driessen, geboren op 23 juli 1830 in 
Vreeland. Alida is overleden op 21 januari 1864 
in Vreeland, 33 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)
32 Pieter Boudewijnszn Ambagtsheer. Hij 
is gedoopt op 8 april 1792 in Boven-Hardinx-

veld. Pieter is overleden op 22 december 1855 
in Hardinxveld, 63 jaar oud. 
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 22 juni 1814 in 
Hardinxveld met de 24-jarige
33 Arriaantje Willemsdr den Breejen. Zij is 
gedoopt op 6 juni 1790 in Boven-Hardinxveld. 
Ariaantje is overleden op 3 maart 1815 in Har-
dinxveld, 24 jaar oud. 

34 Rokus Huijbertszn van den Bout. Hij is 
gedoopt op 3 juni 1787 in Boven-Hardinxveld. 
Rokus is overleden op 3 januari 1825 in Har-
dinxveld, 37 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 3 maart 1811 in 
Boven-Hardinxveld met de 18-jarige 
35 Stijntje Hendriksdr Goudriaan. Zij is 
gedoopt op 15 april 1792 in Boven-Hardinx-
veld. Stijntje is overleden op 9 juni 1864 in Har-
dinxveld, 72 jaar oud. 

36 Cornelis Jobszn de Jong, geboren op 15 
juli 1805 in Neder-Hardinxveld. Cornelis is over-
leden op 22 januari 1857 in Hardinxveld, 51 
jaar oud. 
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 13 november 1830 
in Hardinxveld met de 26-jarige
37 Lena Gerritsdr den Breejen, geboren op 
13 april 1804 in Neder-Hardinxveld. Lena is 
overleden op 11 augustus 1855 in Hardinxveld, 
51 jaar oud. 

38 Huibert Pieterszn de Jong, geboren op 29 
juni 1800 in Boven-Hardinxveld. Huibert is over-
leden op 14 maart 1873 in Hardinxveld, 72 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 21 april 1821 in 
Hardinxveld met de 19-jarige
39 Teuntje Pietersdr van ’t Verlaat, gebo-
ren op 6 december 1801 in Neder-Hardinxveld. 
Teuntje is overleden op 11 mei 1883 in Hardinx-
veld, 81 jaar oud. 

40 Adriaan Boudewijnszn de Haas, geboren 
op 12 september 1803 in Boven-Hardinxveld. 
Adriaan is overleden op 2 augustus 1861 in Har-
dinxveld, 57 jaar oud. 
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 23 juni 1830 in 
Hardinxveld met de 27-jarige
41 Josina Cornelisdr Kalkman, geboren op 16 
februari 1803 in Geervliet. Josina is overleden 
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september 1795 in Westdijk (Nieuw-Helvoet). 
Johannes is overleden op 1 november 1856 in 
Oostvoorne, 61 jaar oud. 
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 31 december 1823 
in Oostvoorne met de 23-jarige
55 Arendje Cornelisdr van Veen, geboren op 
1 februari 1800 in Oostvoorne. Arendje is over-
leden op 28 februari 1868 in Oostvoorne, 68 
jaar oud. 

56 Wouter Hendrikuszn van Dijk, geboren op 
4 december 1777 in Giessen. Wouter is overle-
den op 20 december 1862 in Giessen, 85 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 7 juli 1813 in Gies-
sen met de 21-jarige
57 Adriana Ariesdr Biesheuvel, geboren op 
25 maart 1792 in Giessen. Adriana is overleden 
op 27 oktober 1867 in Giessen, 75 jaar oud. 

58 Cornelis Kuindertszn van de Water, gebo-
ren op 19 maart 1804 in Emmikhoven. Cornelis 
is overleden op 10 september 1891 in Almkerk, 
87 jaar oud. 
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 19 april 1828 in 
Almkerk en Uitwijk met de 25-jarige
59 Zeelke Joostdr van de Koppel, geboren op 
10 maart 1803 in Almkerk. Zeelke is overleden 
op 15 november 1885 in Almkerk, 82 jaar oud. 

60 Willem Adrianis van Oosten. Hij is gedoopt 
op 25 juni 1789 in Schoonhoven. Willem is 
overleden op 9 januari 1868 in Schoonhoven, 
78 jaar oud. 
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 31 mei 1820 in 
Utrecht met de 25-jarige
61 Elisabeth Krijnsdr Scheepmaker. Zij is 
gedoopt op 15 juni 1794 in Kortenhoef. Elisa-
beth is overleden op 14 januari 1864 in Schoon-
hoven, 69 jaar oud. 

62 Claas Claaszn Driessen, geboren op 11 
juli 1799 in Vreeland. Claas is overleden op 7 
december 1846 in Vreeland, 47 jaar oud. 
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 8 januari 1825 in 
Vreeland met de 22-jarige
63 Maria Krijnsdr Scheepmaker. Zij is gedoopt 
op 21 november 1802 in Kortenhoef. Maria is 
overleden op 25 maart 1870 om in Vreeland, 
67 jaar oud.

op 26 december 1883 in Hardinxveld, 80 jaar 
oud. 

42 Arien Hendrikszn van der Linden, gebo-
ren op 10 september 1810 in Zuilichem. Arien 
is overleden op 7 oktober 1890 in Hardinxveld, 
80 jaar oud. 
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 20 februari 1836 in 
Hardinxveld met de 21-jarige
43 Agatha de Rek, geboren op 6 februari 
1815 in Dordrecht. Agatha is overleden op 6 
september 1884 in Hardinxveld, 69 jaar oud. 

44 Gerrit Corneliszn van den Heuvel. Hij is 
gedoopt op 12 november 1775 in Boven-Har-
dinxveld. Gerrit is overleden op 13 januari 1846 
in Hardinxveld, 70 jaar oud. 
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 30 april 1809 in 
Boven-Hardinxveld met de 22-jarige 
45 Pietertje Johannesdr Benders, geboren op 
10 oktober 1786 in Sliedrecht. Pietertje is over-
leden op 23 november 1852 in Hardinxveld, 66 
jaar oud.

46 Jan Gerritszn Klop. Hij is gedoopt op 9 
januari 1791 in Boven-Hardinxveld. Jan is over-
leden op 31 mei 1852 in Hardinxveld, 61 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 20 mei 1826 in 
Hardinxveld met de 23-jarige
47 Metje Johannesdr Gelderblom, geboren 
op 8 oktober 1802 in Boven-Hardinxveld. Metje 
is overleden op 17 december 1841 in Hardinx-
veld, 39 jaar oud. 

48 Ewout Ewoutszn van Santen, geboren op 
30 juli 1780 in Voorburg. Ewout is overleden op 
30 december 1824 in Oostvoorne, 44 jaar oud. 
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 14 februari 1808 in 
Vierpolders met de 32-jarige 
49 Adriana Leendertsdr Kroes, geboren op 
27 september 1775 in Hitsert (Zuid-Beijerland). 
Adriana is overleden op 2 oktober 1844 in Nieu-
wenhoorn, 69 jaar oud. 

51 Maartje Isaacksdr Elderkamp, geboren op 
28 december 1812 in Oostvoorne. Maartje is 
overleden op 1 juni 1882 in Brielle, 69 jaar oud.

54 Johannes Joanneszn Blok, geboren op 6 
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een MonuMent in schafstädt (dld)
Wim van den Heerik

Op zondag 21 november 2010 “am Totensonn-
tag”, zo lezen wij in de Mitteldeutsche Zeitung, 
werd in het Marianne-Blumenbecker-Park te 
Schafstädt in Duitsland een gedenksteen ont-
huld. Dit ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van het nazi-regime, welke hun leven lieten 
in het nabijgelegen “Arbeitslager”, een afde-
ling van het dwangarbeiderskamp in Zöschen. 
Twee overlevenden van de dwangarbeiders-
kampen, destijds opgepakt bij de razzia van 16 
april 1944 in Beverwijk en Velsen-Noord, Jaap 
Epskamp en Arie Kooiman waren uitgenodigd 
de onthulling te verrichten, waarvan eerstge-
noemde ook zelf in dit kamp verbleven had. 
Het initiatief tot oprichting van dit monument 
werd genomen door de Historische Vereni-
ging Schafstädt, de plaatselijke firma Blumen-
becker Technik en de Marianne Blumenbecker 
Stichting. 

Enige jaren daarvoor had Jaap Epskamp al 
een plaquette aan laten brengen op één van 
de muurresten terplaatse van het kamp met 

daarop een plattegrond, zoals hij zich die 
herinnerde. 
Onder de 26 op de gedenksteen vermelde 
namen van Hollandse dwangarbeiders die 
hier de dood vonden, vinden wij ook die 
van drie Sliedrechtse jonge mannen en één 
Hardinxvelder.

Twee van de drie Sliedrechters, Cornelis de Rek 
en Jacob van der Knaap werden bij de razzia op
16 mei 1944 in Sliedrecht en te zelfder tijd Wil-
lem Arie van der Hoff in Hardinxveld opge-
pakt. De razzia’s vonden die dag plaats in een 

Monument Schafstädt

Plaquette met plattegrond

Pieter van den Heerik
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groot gebied rond de Merwede, in genoemde 
plaatsen en verder in Giessendam, Sleeuwijk 
en Werkendam. Aanleiding hiertoe vond de 
Duitse bezetter in het liquideren door het ver-
zet van twee landwachters bij de Helsluis. En zo 
werden zij in de vroege avond met nog enkele 
honderden mannen in de leeftijd van 18 t/m 
25 jaar, later bekend als “Merwedegijzelaars”, 
overgebracht naar het Polizeiliches Durchgang-
slager te Amersfoort.
Van hieruit werden zij, op een aantal vrijgela-
tenen na, op 7 juli 1944 tegelijk met andere 
gevangenen, waaronder die uit Beverwijk, op 
transport gesteld naar verschillende dwangar-
beiderskampen in Duitsland.

De derde Sliedrechter, Pieter van den Heerik (een 
oom van mij) werd op 7 juli 1944 te Dordrecht 
door agenten van de arbeidscontroledienst aan-
gehouden en aldaar gevangen gezet. Hij werd 
terbeschikking gesteld van “den heer Fachbera-
ter” en na zijn beslissing op 11 juli 1944 over-
gebracht naar Amersfoort (dit heb ik in een poli-
tiejournaal uit die tijd kunnen achterhalen in het 
stadsarchief te Dordrecht). Vanuit Amersfoort is 
hij op een later tijdstip ook op transport gesteld 
naar Duitsland en uiteindelijk ook in Schafstädt 
c.q. Obhausen terecht gekomen.

Restanten kamp Schafstädt

Aanzicht van de oorlogsgraven op de begraafplaats in Sliedrecht

Grafsteen W.A. van der Hoff
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Volgens het relaas van enkele overlevenden 
werden omtrent half oktober 1944 honderd 
man, allen Hollanders, van het hoofdkamp in 
Zöschen naar het vliegveld nabij Schafstädt 
vervoerd, in de loop van november aange-
vuld met nog eens honderd man voornamelijk 
bestaande uit andere nationaliteiten. Daar kwa-
men zij aan bij een verlaten schaapskooi langs 
de weg halverwege tussen Schafstädt en Quer-
furt, aan de rand van het vliegveld Neuweiden-
bach vallende onder de gemeente Obhausen. 
Deze moesten zij eerst geschikt maken om in 
te verblijven, welk verblijf zou duren tot eind 
november van dat jaar, in welk tijdsbestek 
ongeveer een kwart van de Hollanders door 
ondervoeding, ziekte en ontberingen hier het 
leven zou laten.
Uit de registratie opgemaakt door het “Amt fur 
die Erfassung der Kriegsopfer” blijkt dat tussen 
20 oktober en 24 november 1944, 25 overle-
denen werden begraven op de begraafplaats 
van de gemeente Obhausen. Zo zijn na exhu-
matie 25 Hollanders in hun woonplaatsen, op 
het Ereveld te Loenen of elders herbegraven; 
van de 26e vermelde persoon op het monu-
ment (Piet Besse uit Uitgeest) zijn de stoffelijke 
resten niet teruggevonden, zoals blijkt uit de 
gegevens van de oorlogsgravenstichting.
De drie jonge mannen uit Sliedrecht werden ter-
zelfder dag en uur aldaar herbegraven op dins-
dag 21 december 1948 in het grafveld G nrs. 88 
laag 1 en 2 / 89 laag 2, deeluitmakend van de 
twaalf oorlogsgraven in de vakken F en G.
De Hardinxvelder Willem Arie van der Hoff 
vond zijn laatste rustplaats op het Ereveld te 
Loenen in vak E 669.

Genealogische gegevens van de slachtoffers in 
volgorde van de aangegeven grafnummers:

Cornelis de Rek, geboren 18 juli 1922 te 
Sliedrecht, overleden 11 november 1944 te 
Obhausen (Dld), zoon van Jan de Rek, geboren 
16 mei 1900 te Krimpen aan de IJssel, overle-
den 12 maart 1965 te Sliedrecht, begraven 17 
maart 1965 te Sliedrecht, gehuwd 17 decem-
ber 1921 te Sliedrecht met Adriana Leentje Vis-
ser, geboren 22 september 1899 te Sliedrecht, 
overleden ??, begraven 10 augustus 1989 te 
Sliedrecht.

Jacob van der Knaap, geboren 1 juli 1925 
te Sliedrecht, overleden 2 november 1944 te 
Obhausen (Dld), zoon van Egbert Henrikus 
van der Knaap, geboren 11 januari 1898 te 
Sliedrecht, overleden 22 maart 1945 te Slied-
recht, begraven 27 maart 1945 te Sliedrecht, 
gehuwd 25 juni 1921 te Sliedrecht met Wille-
mijntje Lijntje Hartog, geboren 17 februari 
1896 te Sliedrecht, overleden ?? , begraven 16 
juni 1987 te Sliedrecht.

Pieter van den Heerik, geboren 20 juli 1922 
te Sliedrecht, overleden 1 november 1944 te 
Obhausen (Dld), zoon van Willem van den 
Heerik, geboren 8 juni 1896 te Bleskensgraaf, 
overleden 3 februari 1972 te Sliedrecht, begra-
ven 7 februari 1972 te Sliedrecht, gehuwd 2e 
maal 22 november 1919 te Sliedrecht met 
Grietje Geertje Prins, geboren 23 augus-
tus 1902 te Sliedrecht, overleden 24 februari 
1943 te Sliedrecht, begraven 27 februari 1943 
te Sliedrecht.
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Willem van den Heerik, gehuwd 1e maal 2 
augustus 1916 met Jannigje Prins, geboren 
25 augustus 1897 te Sliedrecht, overleden 31 
oktober 1918 te Sliedrecht,
begraven 5 november 1918 te Sliedrecht.
Willem van den Heerik, gehuwd 3e maal 19 
juli 1944 te Leerdam met
Josina Nijssen, geboren 28 november 1899 
te Leerdam, overleden 19 december 1990 te 
Papendrecht, begraven 22 december 1990 te 
Sliedrecht.

Willem Arie van der Hoff, geboren 28 juli 
1919 te Hardinxveld, overleden 21 oktober 
1944 te Obhausen (Dld), zoon van Hendrik 
Huibert van der Hoff, geboren 26 november 
1877 te Hardinxveld, overleden 17 juli 1962 
te Hardinxveld, gehuwd 2e maal 10 maart 
1911 te Hardinxveld met Grietje Kreukniet, 
geboren 2 november 1882 te Hardinxveld, 
overleden 16 juni 1959 te Hardinxveld. Hen-
drik Huibert van der Hoff, gehuwd 1e maal 
6 juni 1902 te Hardinxveld met Geertruida 

Vogel, geboren 22 mei 1878 te Hardinxveld, 
overleden 19 juli 1903 te Hardinxveld.

Bronnen: 
Mitteldeutsche Zeitung; 
www.merwedegijzelaars.nl; 
www.razziabeverwijk.nl; 
www.ogs.nl;
www.militaria-zeitgeschichteforum.de; 
www.opencaching.de; 
burgelijkestand.

Met dank aan Anja van der Starre die mij attent 
maakte op het artikel in de Mitteldeutsche 
Zeitung. 

Zij beheert de website merwedegijzelaars.nl en 
schreef ook een prijzenswaardig boekje hier-
over, uitgegeven door de Historische Vereni-
ging Hardinxveld-Giessendam.
Tevens doen wij hierbij een oproep om in con-
tact te treden met nabestaanden uit de families 
van Cornelis de Rek en Jacob van der Knaap.

34

250394_StramienHistorischeVereniging.indd   34 25-11-11   06:29



35

stichting dorPsbehoud
Dick de Jong

Hostaco. Intussen hebben we een vraag vanuit 
‘het Rotterdamse’ kunnen beantwoorden over 
dit bedrijf, waaruit blijkt dat iemand zich aan 
het verdiepen is in de geschiedenis daarvan. 
Op deze foto ziet u de eerste vestiging van de 
IJzergieterij, een bedrijf dat rond 1900 hier 
werd gevestigd. Toen nog in een relatief kleine 
loods, die later zal zijn uitgebreid. Toen de gie-
terij van de Familie Versteeg werd verplaatst 
naar ‘bij de boogbrug’, kwam dit gebouw leeg 
te staan. Al snel werd de Hostaco van wat ver-
derop in de Peulenstraat verplaatst naar deze 
vroegere gieterij. Later kocht de gemeente het 
geheel, om er in de jaren tachtig een nieuw 
gemeentehuis te bouwen. 

Waar nu de stoep van Weideveld is, stonden 
eertijds een paar boerderijen. Voor de meest 
westelijke kwam later een aanbouw van een 
woning en een kapperszaak. Dat zijn ze hier op 
de foto aan het slopen, om de doorgang naar 
Giessendam-West te kunnen maken. Kort 
daarop zal ook het oostelijk gelegen pand het-
zelfde lot ondergaan. 

Paalstad Hardinxveld-Giessendam
De Stichting Dorpsbehoud heeft geconstateerd 

Anders
In de jaren 1984 tot 1987 is in opdracht van de 
Stichting Dorpsbehoud een beeld vastgelegd 
van Hardinxveld-Giessendam van dat moment. 
In een eerdere bijdrage werd al aangekondigd 
hier eens wat mee te gaan doen. Die belofte 
maken we hier voor het eerst waar. We tonen u 
drie dia‘s, van ‘boven naar beneden’. We doen 
dat in het kader van veranderen. Want vaak 
ongemerkt, verdwijnt er toch wel veel van het 
oude. En dat is goed, want de tijd mag niet stil 
blijven staan. Maar dat veranderen moet wel 
gecontroleerd gebeuren. We moeten ‘het laten 
gebeuren’, er kennis van dragen. 

De mattenschuur was vroeger een begrip. Een 
schuur in het Kromme Gat, waar rietmatten wer-
den gemaakt. Hier op de foto zit rietdekker 
Pauw Boer op het dak van die schuur om ervoor 
te zorgen dat de rietmatten eronder niet nat 
worden. Of dat laatste risico er nog was, waag 
ik te betwijfelen. In de tijd dat deze foto is 
gemaakt zal de schuur wel dienst hebben 
gedaan als opslagruimte voor de nabij gelegen 
werf van Van Mill. De schuur stond zo ongeveer 
op de plaats waar de dijk zich aan de westkant 
splitst in Rivierdijk en Kromme Gat. 
Dat hier een rietdekker op het dak van de (riet)
mattenschuur aan het werk is, is ‘een beetje 
dubbel’. Boer heeft overigens geen binding 
met de rietmattenschuur. Hij was zelfstandig 
ondernemer en kreeg opdracht om rieten daken 
te maken of te onderhouden. Ook de eigenaar 
van de mattenschuur zal hem een opdracht 
hebben gegeven en Boer zal na afloop van zijn 
werk een rekening hebben kunnen 
uitschrijven. 

In de vorige bijdrage kon u lezen over de 
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dat er opnieuw een paalbos in het dorp is 
geplant. De Rembrandtstraat in Boven-Har-
dinxveld heeft een metamorfose ondergaan. Er 
zijn vooral heel veel rode paaltjes neergezet. Je 
kunt je afvragen of je de beroemde schilder 
hiermee een eer aan doet. Eerder constateerde 
de stichting dat er nabij het nieuwe winkelcen-
trum ook nogal wat palen en andere in metaal-
kleur uitgevoerde straatelementen hun plaats 
hebben gevonden. En in de Peulenstraat zijn 
de door uitsterfbeleid ontstane lege plekken 
ineens ook weer met houten palen ‘beplant’. 
Net niet lijkend op de bestaande paaltjes. 
Zo maar drie voorbeelden van acties, die mis-
schien ook wel op een andere manier hadden 
gekund. Duurzamer en daardoor mogelijk ook 
goedkoper. En vooral wat rustiger. Elk van die 
palen loopt het risico dat er een keer een auto 
tegen rijdt en dan gaat het geld kosten. Want 
weinig automobilisten hebben plakband in het 
dashboardkastje om hun visitekaartje na die 
aanrijding aan dat paaltje te plakken. 
En bij het zien van al die palen, durven we dan 
nog wat in te brengen tegen die twee andere 
‘palen’, waar straks die windmolens misschien 
op komen te staan? 

Gedenkbomen
Op een eerdere oproep in dit medium bleef 
het ijselijk stil. De vraag was gesteld of iemand 
de jubileumbomen in onze gemeente kon aan-
wijzen. Ons historisch besef is kennelijk van 
dien aard dat we dat zijn vergeten. Maar bij het 
doorbladeren van oude foto’s, kwam ik toch 
iets tegen. Op bijgaande foto wordt er eentje 
geplant, nabij het dorpshuis Drijvershof. Op de 
foto is de realiteit maar al te goed te zien. Eén 
van de zeven afgebeelde personen werkt, bur-
gemeester B. van Wouwe, terwijl de rest 
‘opzichtert’. 
Staat die boom er trouwens nog? Uw reacties 
graag naar het secretariaat van de Historische 
Vereniging. En een tip voor het gemeentebe-
stuur: misschien aardig om daar een klein 
bordje bij te zetten. Dan weet iedereen van die 
geweldige daad van het planten van een boom. 
Op de website van onze buurgemeente Slied-
recht staat te lezen: ‘Een boom planten is een 
blijk van vertrouwen in de aarde. Een daad van 
hoop op de toekomst. Een handeling van naas-
tenliefde jegens toekomstige geslachten, die 
van zijn vruchten zullen genieten. Wanneer wij 
er niet meer zijn’. Ja!!

Burgemeester B. van Wouwe aan het werk.
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De replica van Trijntje is intussen verhuisd 
van Leiden naar Hardinxveld-Giessendam. 
De plaats waar ze hoort. Museum De Kope-
ren Knop, het historisch en cultureel cen-
trum in de Alblasserwaard. 

Althans daar gaan we op het moment van het 
samenstellen van dit artikel van uit. En voor alle 
duidelijkheid: Trijntje is niet teruggekeerd. Er is 
een andere Trijntje. Een replica van een vrouw 
die 7500 jaar in wat nu de Giessendamse pol-
der heet, op een donk heeft geleefd. 

Trijntje ligt in het paviljoen van de Betuweroute 
op de eerste verdieping van het museum. Hier-
mee wordt een start gemaakt met een educa-
tief programma, dat de komende jaren in De 
Koperen Knop zal worden ontwikkeld. Gedacht 
wordt aan een informatiezuil met gegevens 
over de prehistorie van de Alblasserwaard en 
klankbeelden over de bijzondere opgravin-
gen op het tracé van de Betuweroute. Ook een 
speciale speurtocht zal deel uit maken van dit 
nieuwe onderdeel. 

Het oudste opgegraven menselijk skelet van 
westelijk Nederland betreft een vrouw van 40 

tot 60 jaar. Ze was moeder van meerdere kin-
deren, zo bleek uit onderzoek. En ze verkeerde 
in goede gezondheid. Haar tanden waren sterk 
afgesleten door het eten van hard voedsel of 
door het met de tanden bewerken van dieren-
huiden, wat in die tijd wel voorkwam. Ze werd 
bijna 7500 jaar geleden, in de Midden-Steen-
tijd, begraven op een donk, een rivierduin. 
Haar lichaam is gereconstrueerd en neergelegd 
in dezelfde positie als tijdens haar begraving. 
De naam Trijntje verwijst naar het feit dat ze 
werd gevonden bij de aanleg van de spoorlijn 
van de Betuweroute. Haar overblijfselen wer-
den in 1997 aangetroffen bij archeologische 
opgravingen op de locatie Polderweg in Har-
dinxveld-Giessendam, die nodig was vanwege 
de aanleg van die Betuweroute. Uit verschil-
lende onderzoeken kwam naar voren dat er 
toen al sprake was van bewoning in een soort 
basiskamp en dat het niet gaat om een jacht-
kamp. Men woonde daar van januari tot en 
met maart en in de vroege herfst. 

Er komt een wandelroute tussen Museum De 
Koperen Knop en de vindplaats van Trijntje 
nabij de Polderweg. Aan de gemeente Hardinx-
veld-Giessendam is gevraagd bij het daar neer 
gezette bankje een informatiebord te plaatsen.

bijdrage MuseuM de koPeren knoP 
Dick de Jong 
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EXPOSITIEPROGRAMMA 2012

OGEN BEDROGEN  19.11.11 – 29.01.12 
Een wonderlijke en spannende expositie over 
gezichtsbedrog. Aan de hand van schilderijen 
en andere (kunst)voorwerpen wordt in een 
labyrint een beeld getoond van wat u niet ziet. 
Leuk voor alle leeftijden!
Foto expo in de Koperen Knop

AMATEURKUNST  04.02.12 – 24.03.12 
Eén keer in de zoveel jaar geeft De Koperen 
Knop aan amateurkunstenaars de expositie-
ruimte in gebruik. Op uitnodiging van het 
museum tonen streekamateurs uit de Alblas-
serwaard één van hun werken. 

GESCHIEDENIS VAN DE ROK
31.03.12 – 30.06.12 
Deze expositie maakt deel uit 
van het door De Koperen Knop 
georganiseerde groots opge-
zette ROK-festival in het gebied 
langs de Giessen met veel activi-
teiten. Tegelijkertijd ook exposi-
ties in Museum Het Reghthuys in 
Giessenburg en in de bibliotheek 
aan de Pietersweer in samenwer-
king met de Historische Vereni-
ging Hardinxveld-Giessendam. Er 
komt een wandel- en fietsroute, 
veel particulieren doen mee, er 
zijn zang- en muziekuitvoeringen, 
een modeshow, scholenprojec-
ten, een rokjesdag en de straten-
versiering van 2012 staat in Har-
dinxveld-Giessendam geheel in 
het teken van de rok. En dit alles 
met een knipoog naar ‘the rock’. 
 
LEGO  
07.07.12 – 08.09.12 
Een expositie over doordacht 
speelgoed uit Denemarken, 
bekend en geliefd bij jong en 
oud. Het gaat over Lego, dat 
meer is dan speelgoed. Ook de 
geschiedenis van Lego komt 
aan bod, evenals het bijzondere 
van dit leerzame speelgoed. En 

natuurlijk is er een uitgebreide speelhoek. 

TUINGESCHIEDENIS15.09.12 – 03.11.12
Tuinen zijn vele eeuwen terug ontstaan, als uit-
vloeisel van de welvarende volken van die tijd. 
Deze expositie vertelt u alles over het ontstaan 
van de tuin, van erfbeplanting tot speciaal aan-
gelegd en geciviliseerd park.

NAALDKUNST KANT 10.11.12 – 19.01.13 
De Landelijke Organisatie KantKunst - LOKK – 
viert in De Koperen Knop haar jubileum met 
een grote expositie over het tere textielproduct 
kant, dat met de naald is gemaakt, de tegen-
hanger van het kantklossen. 
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Waar is de tijd gebleven dat er nog van alles en nog 
wat werd verzameld?
Speldjes, suikerzakjes, postzegels, sinaasappelwik-
kels, lucifermerken, sigarenbandjes en wat te den-
ken van plaatjes die bij allerlei producten werden 
meegeleverd. Het was een hele kunst om zo’n serie 
plaatjes compleet te krijgen en er moest dus van het 
product in kwestie heel wat genuttigd worden maar 
dat was dan ook de bedoeling van de fabrikant.
Gelukkig konden allerlei dubbele zaken ook geruild 
worden met vriendjes en zo hielp je elkaar.
De hierbij afgebeelde suikerzakjes zijn allen van 
bedrijven of instellingen in onze gemeente. De 
meeste bestaan inmiddels niet meer, maar u her-
kent ze vast nog wel.

suikerzakjes
Arnold de Haan
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Nu de winter eraan komt, gaan de gedachten 
even terug naar vroeger.
Want in de jaren ’50 waren wij als 16 jarige 
jongens al fanatieke schaatsers.
Onze schaatsidolen waren in die tijd Kees Broek-
man, Wim van der Voort en de Noor Hjalmar 
Andersen.
Kees Broekman was de eerste Europese kampi-
oen van Nederland in 1953.
Onze moeders breiden onze mutsen, wanten 
en schaatstruien met aan de onderkant
een witte rand, net als onze favorieten. Wij 
trainden al in de herfst om, als er een goede 
winter zou komen, goed voorbereid te zijn 
voor toertochten zoals de molentocht in de 
Alblasserwaard. 

Wij hadden hiervoor een mooie locatie in de 
buitenlucht bij de goederenloods die in de 
volksmond het “Oude Station” heette. Ook vaak 
‘s avonds bij maanlicht en bij regen onder de 
luifel van de loods. 
Jaren later mochten we bij de O.K.K. in het ijs-
clubgebouw aan de Parallelweg ook wel eens 
‘s zaterdags trainen. 
Als er eenmaal ijs was, schaatste je op de ijs-
baan of ook op de wetering. Een mooi lang 
stuk tussen de landjes, waar we wel eens een 
spruitje pikten en rauw opaten. 

Op een zaterdagmiddag organiseerde de ijsclub 
Hardinxveld-Giessendam een schaatswedstrijd.
We zouden een afvalrace houden. Dat hield in 
dat bij elke ronde de laatste schaatser die over 
de finish kwam eruit lag.
Omdat de baan wat te smal was, konden wij 
op onze stalen noren de bochten niet gemakke-
lijk kort langs de binnenrand nemen. Door de 
snelheid uit het rechte stuk kwamen de boch-
ten veel te ruim uit.
Als je op Friese doorlopers schaatste kon je de 
bochten goed kort nemen. Dan had je kans dat 
je bij de finish weer net vóór de anderen was 
en zo hoefde je er niet uit. .
Zo doende werd het wel een zeer spannende 
wedstrijd van de laatste vijf: Jan van den Berg, 
Toon Mulders, Nieko van Dijk, Adrie van Beu-
zekom en Aart Hommerson, mijn neef. Men 
dacht Aart wel even te pakken, maar telkens 
was hij bij de finish net niet de laatste.
Aart, de voetballer van v.v. Hardinxveld, 
schaatste op zijn Friese doorlopers! En wat
denk je, natuurlijk won Aart Hommerson deze 
wedstrijd nog ook.
Geweldige prestatie van een goed voetballer 
die dus ook kon schaatsen. 
Maar de andere schaatsers vielen gelukkig ook 
in de prijzen.
Het was wel een spannende wedstrijd om nooit 
meer te vergeten!

schaatsWedstrijd
Wil Koorevaar 

Droogtraining december 1953 op een bevroren grastalud, ‘s morgens vroeg bij het Oude Station, achtergrond de Giessen, voorop Jan van de Berg.
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Start oefening in het O.K.K. (ijsclub) gebouw 1954

Training op de ijsbaan, februari 1956, v.l.n.r. Wil Koorevaar, Toon Mulders, Sander van Beuzekom en Adrie van Beuzekom.
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Nieuw gebruik- Oud gebouw
Annet Pasveer

Open Monumentendag 
2011 staat in het teken 
van ‘Nieuw gebruik - 
Oud gebouw’. Nieuw 
gebruik van oude 
gebouwen is geen feno-
meen van vandaag of 
gisteren. Al eeuwenlang 
krijgen gebouwen wan-
neer ze hun oorspronke-
lijke functie kwijtraken 
een nieuwe gebruiker, 
die het gebouw aanpast 
aan zijn nieuwe bestem-

ming. En daarna soms weer een andere, zodat 
aan het verhaal van gebouwen steeds weer een 
nieuw hoofdstuk toegevoegd kan worden. Ver-
halen die mensen verbinden met een gebouw 
of een plaats en die al vijfentwintig jaar op Open 
Monumentendag beleefd kunnen worden.
Dit boekje laat ons zien dat verschillende typen 
gebouwen in verschillende tijden steeds weer 
andere bestemmingen hebben gekregen. Deze 
rijk geïllustreerde publicatie is zeer de moeite 
waard!

ISBN 978-90-806181-9-0 
Uitgegeven door Stichting Open Monumenten-
dag. Te bestellen via 
www.openmonumentendag.nl Prijs: e 7,50

Waargebeurde 
verhalen uit de 
Alblasserwaard 
C.T. Mourik

Zoals de schrijver zelf 
al aangeeft, zijn deze 
verhalen vooral een 
aanklacht tegen de 
gevestigde orde, zoals 
kerkelijke instanties, 
diverse artsen en het 
arrogante en egoïstische 

gedrag van sommige mensen in het algemeen.
Het zijn overigens waargebeurde verhalen die 
de schrijver heeft meegemaakt in onze mooie 
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Alblasserwaard.

ISBN 13293047693339 
www.myradick@hotmail.com
De opbrengst van dit boek komt, na aftrek van 
de kosten, ten goede aan het gehandicapte 
kind.

Drijverschuiten 
Gebouwd bij de werf van Van der Hoff, in 
de periode van Willem de Keizer.
A.J. van der Ree, R. Eekels, M. Hoogmoed, 
E. van Reijswoud
 

In de loop der jaren 
zijn er prachtige boe-
ken verschenen over 
de riviervisserij, echter 
in al deze uitgaven is 
de zalmschouw onder-
belicht gebleven. Dit 
boek gaat veel dieper 
in op dit onderwerp. Er 
gaat een wereld open 
van ambachtelijk vak-
manschap in het bij-

zonder over de zalmschouw en de werf van Van 
der Hoff. De vier samenstellers hebben minuti-
eus onderzoek verricht en alles gedocumenteerd 
en gerubriceerd. Het resultaat mag er zijn. Een 
must voor alle liefhebbers en belangstellenden!

ISBN 978-90-818238-0-7 Te bestellen via de 
website: Zalmschouwboek.nl Prijs: e 44,95
Ook te koop bij de Historische Vereniging 
Hardinxveld-Giessendam.

Canon van Zuid-Holland
De geschiedenis van Zuid-Holland in 50 
verhalen
Erfgoedhuis Zuid-Holland, Roel Pots, hoofd Pro-
vinciaal Historisch Centrum.

Deze publicatie is het resultaat van samenwer-
king tussen het Erfgoedhuis Zuid-Holland en uit-
geverij HDC Media. Het is een zeer toeganke-
lijk boek geworden met vijftig verhalen uit de 
geschiedenis van Zuid-Holland bestemd voor 

recensies 
Jany Dubbeldam-van der Waal van Dijk
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Dan de Van Brederodes, afkomstig uit Santpoort 
bij Haarlem, die veel bezittingen in de Alblas-
serwaard hadden en tien heerlijkheden in het 
behandelde gebied hebben bezeten. Deze twee 
families lagen elkaar niet, wat onder meer tot 
uitdrukking kwam in 1417, toen in de strijd 
om het bezit van Gorinchem zowel Willem van 
Arkel als zijn opponent Walraven van Brederode 
sneuvelde. 
Ook de Nassaus ontbreken niet. Leden van 
deze uit Duitsland stammende familie komen 
we tegen als heren van de heerlijkheid De Lek, 
waar Brandwijk onder viel, als graven van Leer-
dam, als baronnen van Liesveld, waartoe Otto-
land vanaf de zestiende eeuw behoorde, en als 
baron van Acquoy. Beatrix voert nog steeds de, 
zij het lege, titels gravin van Leerdam en baro-
nes van Acquoy en van Liesveld. 

Een waarschuwing is wel op zijn plaats. U moet 
niet verwachten met dit boek een spannende 
roman in handen te hebben. Het is namelijk 
vooral een, velen zullen zeggen droge, opsom-
ming van alle heren en vrouwen (zo heten ze nu 
eenmaal) van bijna vijftig heerlijkheden vanaf 
de Middeleeuwen tot de huidige tijd. Maar ook 
de kastelen komen aan bod. Naast een korte 
omschrijving van de ruim vijfentwintig kastelen 
die in de behandelde heerlijkheden staan, maar 
vooral hebben gestaan, wordt ook aandacht 
besteed aan het veel groter aantal kastelen dat 
de heren in de rest van Nederland, maar ook in 
andere landen, in bezit had. 
Het boek begint met een paar algemene hoofd-
stukken waarin uitleg wordt gegeven over het 
begrip heerlijkheid en de geschiedenis ervan, 
waarbij ook de geschiedenis van Nederland in 
grote lijnen wordt belicht. Het is misschien saaie 
kost, maar er vallen toch ook spannende gebeur-
tenissen in te ontdekken, die het boek zeker het 
lezen waard maken. Daaraan dragen ook bij de 
ruim 800 afbeeldingen van vooral personen en 
kastelen, die voor een deel verzameld zijn uit 
collecties van instellingen en musea. 
Prijs e 45,00 

een breed publiek.
Alle verhalen spelen 
zich af in de loop van 
5500 v. Chr. tot eind 
20e eeuw.
Het eerste verhaal 
gaat over de opgra-
vingen in de donk 
bij Hardinxveld-Gies-
sendam, waar Trijn-
tje (ca.5500 v. Chr.) 
gevonden is. 

Het laatste, vijftigste verhaal gaat over de 
Maeslantkering: de Deltawerken voltooid 
(1997).
Verkoopprijs e 16,95 Te bestellen bij HDC Media 
B.V. afd, boekbestelling, Postbus 2, 1800AA Alk-
maar. T. 072-5196196. 
boekbestelling@hdcmedia.nl

Heerlijkheden rond Gorinchem
Over heren, ridders en kastelen
Peter de Jong

Dit boek gaat over heren, ridders en kastelen in 
een klein gebied rond Gorinchem. Dit gebied 
lag in de Middeleeuwen hoofdzakelijk in een 
uithoek van het gewest Holland. Weinig interes-
sant, zou je op het eerste gezicht zeggen, maar 
dat blijkt nog al mee te vallen. Opvallend veel 
bekende adellijke families waren hier in het 
bezit van heerlijkheden met bijbehorende kaste-
len. Allereerst natuurlijk de Van Arkels, die voor 
kortere of langere tijd heer waren van twaalf 
van de in dit boek behandelde heerlijkheden. 
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WetensWaardigheden
J.F. Teeuw-van der Plas

Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, 
1861-2011
In september 2011 herdacht de Gereformeerde 
Kerk te Boven-Hardinxveld het feit dat zij 150 
jaar geleden haar kerkdeuren had opengezet. 
Het jubileum werd op een waardige en feeste-
lijke manier gevierd onder het thema:
Danken – Vieren – Delen

Vanaf deze plaats een gezegende toekomende tijd 
toegewenst.

Archeologische Werkgemeenschap Neder-
land, afd. Lek- en Merwestreek, 1961-2011
Zaterdag 5 november vierde de AWN-afdeling 
Lek- en Merwestreek haar 50-jarig bestaan. 
Een van de grondleggers, Huib de Kok, heeft 
sinds 1961 ontelbare lezingen gehouden over 
de historie van deze streek. Hij wist mensen 
enthousiast te maken om met hem het veld in 
te trekken om opgravingen te doen. Van liever-
lee werd duidelijk dat de Alblasserwaard al dui-
zenden jaren bewoond was geweest. De AWN is 

nog steeds actief en doet ook aan experimen-
tele archeologie door zelf aardewerk te bakken.

Vanaf deze plaats, gelukgewenst en succes bij de 
opgravingen.

Historische Vereniging 
West-Alblasserwaard, 1981-2011
Ook deze vereniging had in oktober 2011 een 
jubileum te vieren. Dertig jaar lang mocht deze 
‘zustervereniging’ haar activiteiten om de his-
torie van de West-Alblasserwaard levend te 
houden, uitvoeren.

Van harte gefeliciteerd!

Zondagsschool, 1881-2011
De zondagsschool der Ned. Herv. Gemeente te 
Giessendam-Neder-Hardinxveld heeft ook een 
jubileum te gedenken. Zij werd opgericht (of 
gesticht?) in 1881.
Wij vonden in het archief een ‘Aandenken ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum’ van 
deze zondagsschool, uitgereikt aan Adriana 
Boxman.

Affiche Geref. Kerk Boven-Hardinxveld
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Zang Verdedelt 1881-1941

Zang Veredelt 1881-1956

‘Zang Veredelt’, 1891-2011
Gemengde zangvereniging in 
Hardinxveld-Giessendam
Op 29 oktober bestond deze zangvereniging 
120 jaar en dit werd gevierd met natuurlijk een 
jubileumconcert onder leiding van Ilse Schuite-

maker. Zang Veredelt is de oudste zangvereni-
ging van ons dorp en heeft dertig leden.

Wij feliciteren deze vereniging vanaf deze plaats 
met dit jubileum.
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schenkingen
Van de redactie

Heer Hamstra bood twee Spiegels en twee 
Panorama’s aan (maandbladen uit 1953 met 
als hoofdthema de watersnood).

Mevrouw Blokland bracht een in de Boor-
straat gevonden tegel met de afbeelding van 
een zeemeermin.

De heer Van Dam bracht twee schuifraamge-
wichten en twee muurankers.

De heer Bohré bracht veel papieren uit de 
nalatenschap van zijn vader.

Ontvangen van R. den Breejen 12 ansicht-
kaarten met afbeeldingen van Droste cacao.

Schenking van Danny Duyzer, een oud pakje 
tabak van SwetsTabak (zie artikel Arnold de 
Haan).

T. de Rover bracht envelop met oude papie-
ren, zoals bouwvergunningen, enz.

Mevrouw Brouwer bracht een ijzeren geld-
kistje (leeg!) van honderd jaar oud.
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Wie, Wat, Waar?

Deze keer geen zoekplaatje maar een foto 
waarvan we alle namen al weten.

Onderstaande foto, waarschijnlijk uit 1947, 
kregen we van Nijs Dekker, wiens vader als 
17-jarige werknemer op scheepswerf De Mer-
wede met zijn maten op de foto werd gezet.
Het zijn de volgende scheepstimmerlui:
Uiterst links: Lo den Breejen

Bovenste rij (van links naar rechts): Kommer 
van der Plas (de latere wethouder), Gijs Stam, 
Keessie Tromp (zijn oudere broer heette nl. ook 
Kees(!)), Dirk van Wingerden (vader van de 
gebroeders Van Wingerden van de schoenma-
kerij), Wim van den Bout

Middelste rij: Gerrit Dekker, Jan Egas, Bas Boer-
man, Gijs de Ruiter, Aart van der Waal van Dijk

Onderste rij: Wim Punt, Gerrit Hoogendoorn, 
Jan van der Meijden, Wim Dorst
Uiterst rechts: Dirk Alblas

Alleen de vraag of iemand het scheepje achter 
de personen herkent?
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NIEUWJAARSGROET

Van het bestuur van de Historische Vereniging 
Hardinxveld-Giessendam:
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